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  .آماده شده است رمان یک یتساکتاب در   این

www.1roman.ir 

 

 نجوای عشق رمان :

 دادفاطمه بامنویسنده :  

 

گرگ سیاهرمان   خواهداین عشق مرد میرمان   سومین دختر وارثرمان    

. یستن یماد یشهوارث بودن، هم
از  یبا قلب ییهاانساااان یگاه

 یاااناطراف یرا برا یاااالماااد دن
 کنندیم ییر دسااات وغ    یطور

ها ز عد از مرگ،  ن باییکه ب از  ی
 یها! حال، مرز ماندیها به جا مآن

 شوند،یجا به جا م نهایتیباور ب
بر  یدختر وارث داسااتان ینسااوم

از  یکه ناگاه باد  یسااتمدار دختر
جنس ساارنوشاات او را به ساامت 

سااو   یاز زندگ یبعج یریمساا
 .دهدیم

های سرنوشت؛ ها و بلندیدر ژرفای پستی 
صدکی بی ای از  قصیر و پناه میان هجمهقا

به … شود به گناههای ناکرده متهم میگناه
پای او  به  ند و  که دیگران کرد طایی  خ

شد. رویاهای دخترانه شته  میان باد اغ نو
مدعای … آید و شااید عشاقبه پرواز در می

ساانگینی از احساااد او به مردی شااود که 
ای قدیمیسات. از کینه ها زخم خوردهساال

ندگی  یاهوی ز های پر ه علی در پساااتو
شود که ناگریز زخم گیر ا فاقا ی میگریبان

از خشاام … کندبه جانش زده و او را پر می
ها جب نه و احسااااساااا ی که  ن ران و کی

صورت می… خواهد و بسمی گیرد جدالی 
و این عشق  نها یک … بین عقل و احساد

 !خواهدمرد می

ا  نفر، وجودت ر  یدیکه چرک و پل  یوقت
و چشاامانت را رنا انتقاپ پر  سااوزاندیم
جاساات که ! آنمیردیم یتانسااان کند،یم

نا یاهگرگ سااا نت  وا نابود کردن  ییدرو
به  یکه از کودک  یجهان را هم دارد. دختر

هر روز از طرف  یاادن،عشاااق ورز یجااا
بت  یدهاغ نفرت دخانواده نه م  و  شااا

که ادعا   کارییبفر اووداست، با چهره ط
 ید. شااابازدیق اوساات دل معاشاا کندیم

 یندرون وجودغ بااا ا یخااال یهاااحفره
 یز که همه چ  یعشااق پر شااود؛ اما نه زمان

ست! طول م یباز یکفقط  شدیا بفهمد  ک
ن تز یاااکااه د ن جهااان پاااک و فااا  یآن 
. کردیکه فکر م  یسااتن یداشااتندوساات

سته شک  ااغ را خواهند داد؛ ام اوان قلب 
 باشد. یراه نابود ینا یانپا یدشا

 دانلود دانلود دانلود

http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/kiyan%20farda/Desktop/www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%da%af-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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بادیدنش مثل همیشه ضربان قلبم باال رفت اما اون مثل همیشه خشک وسرد 
مثل یخ بهم نگاه گذرایی انداخت و بدون اینکه حتی بخواد اخم کنه خیلی سرد 

 لب زد

 سالم خوبی شایلی-

ازلحن سردش لرز خفیفی توتنم نشست قلب بی قرارم خودشو به درودیوارمیکوبید 
سالم عشقم ولی بادیدن چشمای یخیش بغض خیلی دوست داشتم بهش بگم 

 دوباره توگلوم جاخوش کردباصدایی که سعی میکردم نلرزه جواب دادم

 سالم پسرعمو رسیدن بخیر-

سرشو به معنی ممنون باالپایین کردوبدون اینکه نگاه دیگه ای بهم بندازه ازکنارم 
م به طرف رد شد بغض توگلوم قصد داشت رسوام کنه باصدای خنده وشادی برگشت

صدا بادیدن زن عمو که مهراد وبغل کرده بود وپشت سرهم گونه شو غرق بوسه 
 میکرد باحسرت نگاهش کردم زن عمو به جای منم بوسش کن

 بالخره زن عمو دل ازش کند مهراد به سمت خواهرش زهرا رفت

زهرا هم بغلش کردوبازحسرت تو دلم بهم دهن کجی کرد پیشونی مهراد وبوسه زد 
دش جداکرد مهراد به سمت خواهرزاده ش لیال رفت ومحکم بغلش کرد دلم از خو

طاقت نیاورد وباالخره یه قطره اشک از چشمم روگونه م ریخت سریع بادست 
پاکش کردم که پیش چشمای بقیه رسوانشم اما انگار دیرشده بود مثل همیشه 

 شادی فهمید

م دستمو گرفتو منو داخل باچشم بهم اشاره کرد برم پیشش به اجبار به طرفش رفت
 یکی ازاتاقای خونه مامانجون برد
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 دروبست منو به دربسته چسبوندوبااخم نگام کرد

منم اخم کردم دلم نمیخواست خواهرم چیزی ازدردام بدونه ولی فایده نداشت 
 چون شادی همه چیو میدونست

 با صدای عصبانیش سرمو اوردم باال توصورتش زل زدم

 اکی میخوای به این بچه بازیات ادامه بدیشایلی توچه مرگته ت-

اخمام از این حرفش رفت تو هم بابغضی که این چندسال همیشه کنارمه دادارومی 
 زدم وکوبیدم رو قلبم

 کدوم بچه بازی شادی تو به این عشق میگی بچه بازی-

 بادیدن پوزخند رولب شادی اشکام رو گونه م چکید

بچه بازی میگی عشق واقعا که بچه ای شایلی  عشق بازَتَوهم زدی شایلی توبه این-
 سالته ها۱۷توفقط

 اشکام باشدت بیشتری روگونم میریخت

 سالمه عشقم عشق نیست۱۷شادی یعنی چون -

 شایلی اخه مگه عقلتو ازدست دادی تو-

سال چیزی نیست که بگی بیخیال ازهمه ۹میدونی مهراد چندسال ازت بزرگتره؟
 باخونواده عمو اینا چجوریه چرا شایلی انقدر بیخیالیمهمتر تو که میدونی رابطه ما

 شادی من فقط خودمهراد برام مهمه نه بقیه-

 شایلی چرانمیخوای قبول کنی اون دوست نداره-
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بااین حرف شادی قلبم تیرکشید واقعیت مثل پتک روسرم فرود اومد شادی راست 
 نه بودن این عشقمیگفت مهراد منو دوست نداره این مهم ترین دلیل واسه احمقا

دستمو رودهنم گذاشتم سرخوردم پشت درنشستم سرمو روپاهام گذاشتمو ازته 
دلم زار زدم که یه دفعه توبغل کسی رفتم بوی عطر شادی باعث شد بیشترهق هق 

 کنم

شایلی میدونم سخته ولی توباید بتونی این حسوازبین ببری میدونی اگه مامان -
ابا بفهمه یه بهونه دستش میاد که دیگه نذاره بفهمه سکته میکنه نیدونی اگه ب

مابیایم شمال شایلی توکه همه اینارومیدونی سعی کن این حسو ازبین ببری شایلی 
 توروخدا قسم کاری نکن که نشه جمعش کرد

ازبغلش بیردن اومدم با چشمای خیس بهش نگاه کردم شادی دقیقا برعکس من 
ی داشت بینی قلمیو متناسب بود چشمای درشت قهوه ای با ابروهای هشت 

صورتش پوست سفیدی داشت صورت کشیده وتوپر موژه های بلند لبای قلوه ای 
داشت موهای مواج وبلند تا پایین شونه هاش به رنگ خرمایی اندام الغروروفرمی 

 بود۱۶۰داشت قدش هم 

موهای فر که تا زیر باسنم بود کامال مشکی بود ۱۶۶امامن یه دختر تپل بودم باقد
چشمای درشت مشکی ابرو مشکی صورت گرد باپوست برنزه بینی کوچولو گوشتی 

 که به صورتم خیلی میومد لبای گوشتی کوچولو

 دستی روصورتم کشیدم اشکامو پاک کردم به شادی نگاه کردم

 شادی برو بیرون منم یه چنددقیقه دیگه میام-

 باشه؛ شایلییادت باشه چی بهت گفتم-
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 زاتاق خارج شدازجام بلندشدم شادی ا

بارفتن شادی به طرف اینه رفتم به خودم تواینه نگاه کردم چشمام قرمز شده بود 
بغض دوباره مهمون گلوم شد دستمال کاغذی برداشتمو صورتموپاک کردم به رف 
کیف ارایشم رفتم کرم پودرمو به صورت زدم خط چشم کلفتودنباله داری پشت 

ام زدم به تونیک قرمز توتنم خیلی میومد چشمام کشیدم یه رژ قرمز اتیشی به لب
یکم ازعطر خوشبوم به تنم زدم کلیپسو ازموهام جداکردم برسو برداشتمو به ارومی 
موهامو برس کشیدم موهای پر،و فرم یکم سخت بودشونه کردنش ولی من عاشق 
موهام بودم موهامو به صورت چتری توصورتم ریختم بعد بقیه شو کامل باکلیپس 

 یه شال مشکی نازک روسرم گذاشتم جمع کردم

برداشتمو از  A70 به خودم نگاه کردم ازقرمزی چشمام خیلی کم شده بود گوشی
 اتاق زدم بیرون

بادیدن زهرا لیال که کنارش نشسته بود خواهر مهراد که کنارهم نشسته بودن وزن 
خی عموکه کنارمهرادنشسته بود وعموکه بالبخند با مهراد صحبت میکرد لبخند تل

 زدم

 مامان وشادی هم کنار مهراد نشسته بودن

 رفتم طرف لیال

 لیال بادیدنم لبخند بزرگی زد

 دستشو گرفتم وباهم دراتاقوبازکردیم وروایوون نشستیم

 لیالمشت ارومی به بازوم زد

 چه به خودشم رسیده-
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 سعی کردم شیطون شم

 یکم ارایش که چیزی نیست-

 شایلی این االن یکمه-

 یکم بیشتر چیه نترس اون دایی پرروت ناراحت نمیشهایششش حاال -

 بازتوبادایی من شوخی کردی-

 اخم الکی روصورتم نشوندم

 اگه دایی توعه چیه من میشه احیانا  -

 اومم خب پسرعموت-

 خب پس لطفا زراضافه نزن لیال جون-

 خخ باشه بیخیال اون حاال-

 اره بابا بیخیال اون-

یوانه همین همسایه روبه رومون وازاین مهم تر راستی شایلی فردا شب عروسی ک-
 دوست دایی مهراد

 اهوم میدونم فردا ماهم میریم عروسی کیوان مارم دعوت کرده-

 اهوم دایی به خاطر همین زودتر اومد-

 اهان ؛خب حاال چی میخوای بپوشی-

یه تونیک صورتی گرفتم یه کمربند طالیی داره اکلیلی موهامم میخوام بازبذارم  -
 توچی میخوای بپوشی؟؛
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اوممم خوبه مبارکه منم لباسم یه سارافون مشکی یه پاپیون قرمز بزرگ وسطش -
 داره بازیرسارافونی توری مشکی با جوراب شلواری مشکی کیف وکفش مشکی ورنی

 مبارکه فردا زودتر میام باهام اماده شیم-

 باشه منتظرتم راستی لیال میای یکم فردا دای جونتو اذیت کنیم-

 خخ دیوونه باشه من پایه م-

 ایول-

 باصدای مامان ازجامون بلندشدیم ورفتیم داخل

 میخواستن سفره شامو بچینن

 منو لیال هم وارد اشپزخونه شدیم وکمک کردیم سفره اروچیدیم

 منو لیال کنارهم نشستیم بادیدن غذا حالم گرفته شد

 اخه فسنجونم شدغذا

 ایششش لعنت به این شانس

یکم برنج برای خودم ریختم ترجیح میدم برنج خالی بخورم تااین با ناراحتی 
 خورشت بدمزه ارو

بادیدن کوکو سیب زمینی ذوق کردم یه مقدار کوکو سیب زمینی برای خودم 
برداشتمو مشغول خوردن شدم که بااحساس سنگینی نگاهی سرمو اوردم باال 

ام اب ریخت وبهم بادیدن چشمای درشت مشکی مهراد غذا پرید توگلوم لیال بر 
داد یه نفس همه ابو خوردم سرمو انداختم پایین لعنت بهت فاطمه معلوم نیست 

 چجوری غذا خوردی که اینجوری بهت زل زده بود
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 دوباره بغض توگلوم نشست

 اشتهام کورشد

 بااخمای درهم لب زدم

 دستت دردنکنه زن عمو خیلی خوشمزه بود-

 نوش جونت ولی توکه چیزی نخوردی-

 ی سیرشدم بااجازهمرس-

از جام بلندشدم ظرف غذامو برداشتمو وارد اشپزخونه شدم ظرف غذامو شستم 
وازاشپزخونه زدم بیرون رفتم روایوون نشستم گوشیمو ازجیب تونیکم دراوردم 

 روشنش کردم رفتم تو موسیقی اهنگ مهراب وپلی کردم

 صدای مهراب ارامش تووجودم تزریق کرد

 خیلی دیرهیه روزی میاد که دیگه 

 روی تخت اسم مهرابو نوشتن

 باالی تخت وایمیستویو دستامو میگیری

 درگوشم میگی کجا میری عشقم

دلت چجوری میومد توهرجمعی بودیم میگی فالنی به مانمیخوره امروز جواب 
ازمایشو دیدم خبرداری توسرعشقت توموره نشد نشدکه بشه خیلی وقتاخیلی 

میشکنه دالشون دقیقا شبیه سنگ توی شیشه چیزا خب نمیشه بعضی وقتا ادما 
گفتم بودم بهت ولی کوگوش شنوا ریه هامو خالی کردن الوده شد هوا خداحافظ 

 اخرین امیدزیرخاک خداحافظ روهمه دردای من دوا
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برگردبه خونه برگرد به دلم مریض احوالم کم مونده برم دلم برگرد به رویام برگرد 
یخوابم خداحافظ خونه خدافظ عشقم خداحافظ به خوابم چشمامو میبندم تاابدم

موضوع شب نوشتم خداحافظ مامان خداحافظ بابا خداحافظ دردونه خدا چی 
میگیری واسش چی میگیره واست بگذرازم بروباخیال راحت چی میپوشی واسش 
چی میپوشه واست وعده ما بمونه روز قیامت خنده هامو دوست داشت دیگه 

اشت گریه نمیکنم بغضامودوست داشت بغض نمیخندم گریه هامو دوست د
نمیکنم نفرین به عشقت نفرین به خودم امشب شب وداع عشق من خداحافظ 
نه دلت موندی بود گفته بود فال حافظ حلقمم دستت بمونه واسه یادگاری درده 
باگریه تیغوروی رگات بذاری نترس خاطراتمونو باخودم اوردم دیگه هیچی تورومثه 

دیگه هیشکی مثه من واسه توغیرتی نمیشه این دل پاره پاره چه من عذاب نمیده 
بکنم دیگه نیستم که واست الالیی  نامردیروزایی کشیده دیگه نیستم که بهت 

 بخونم دیگه نیستم موهاتو شونه بکشما دیگه نیست بهت بگم دردونه خودم

 باصدای لیال اهنگو قطع کردم

 ایش بازداری مهراب گوش میدی

 ارومم میکنهصداش خیلی -

 خاک توسرت-

 خخخ بیخیال لیالبیاپاشو بریم پیش بقیه-

همینکه بالیال واردخونه شدیم مامانش زهرا لیالرومجبورکرد بره تواشپزخونه 
وظرفارو بشوره منم بالیال وارد اشپزخونه شدم لیالمشغول شستن ظرفاشد منم 

 شروع کردم به حرف زدن

 اخ که فردا چه اتیشی بسوزونیم-
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 ی توکه میدونی دایی چقدرغیرتیه یه وقت بدنشه برامونشایل-

 نترس بابا اون به مادوتا چیکارداره-

حرف زدبهش میگم سرت تو کار خودت باشه بااین حرفم هردومو زدیم زیرخنده 
 وبلندبلند خندیدیم

 خداخفه ت نکنه شایلی خیلی دیوونه ای-

 قربون لیال خل خودم میگم لیال-

 جونم شایلی-

 اینجابمون باهم تویه اتاق بخوابیم بیاامشب-

 بعداونوقت خاله زیبا رو چیکارمیکنی-

 هووف چرااین خاله تم ازدواج نمیکنه ماراحت شیم ایششششششششش-

 کی این گوشت تلخومیگیره شایلی-

 دوباره خنده امون بلند شد

 باصدایی که رگه های خنده توش مجو میزد لب زدم

 ن مثل تو نیستم هر زری بزنه جوابشو ندماون بامن حریف زبون من نمیشه م-

 ایولللللللللللللللللللل-

 مخلص شوما-

بعدیه ساعت شستن ظرفاتموم شد دست لیالروگرفتمو باهم وارد دورهمی 
 خونوادگیمون شدیم رفتم کنار زهرا مامان لیال نشستم
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 زهراجوننننننننن-

 بالبخندنگام کرد

 جانم-

 میشه امشب لیال اینجا بمونه-

 همیشه زیبا خواهرکچیکه زهرا پریدوسطمثل 

 نه زهرا ببرش خونه-

 بااخم وعصبانیت برگشتم طرف زیبا

 من ازتواجازه گرفتم ایا-

 من میگم حق نداره اینجا بمونه-

 هه اونوقت ببخشید شما مادرلیالیی یاپدرش؟هوم کدومش-

 خاله شم میگم نبایدبمونه-

خاله نظر بده واسه خواهرزاده ت  خوبه میدونی خاله شی واینکه اینم بدون درحد-
 نه بیشتر

 برگشتم طرف زهرا

 زهراجون خواهش میکنم-

 زهراسعی میکرد نخنده ولی معلوم بود خیلی خنده ش گرفته

 خیل خب بمونه ولی شلوغ نکنیدا-

 مرسی-
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 رفتم کنارمامان نشستم

 مامانی-

 چیه شایلی-

 ایششش یه بارشد بگی جانم شایلی-

 شایلی حوصله ندارما-

-........... 

میخواستم بگم امشب منو لیال تواتاق کنارهم میخوابیم شماکنارمامان جون -
 باباجون بخوابید

 باشه شایلی سروصدانکنیدا-

 خیل خب-

 خواستم چیزی بگم که باصدای بابای لیال که تازه اومده بود ازجام بلندشدم

 سالم خسته نباشید-

 سالم سالمت باشی-

 به زهرااشاره کرد

 لیال اماده شید بریم زهرا-

 باشه محسن-

 زهرامانتوشو پوشید

 لیالپاشودیگه دختر-
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 محسن لیالامشب اینجامیمونه-

 خیل خب-

 زهراومحسن رفتن

 منو لیال بهم نگاه کردیم و بشکن زدیم خنده همه به جززیبا بلند شد

 دست لیالروگرفتم وباهم وارد اتاق شدیم

 دمدوتا تشک دوتا بالشت وپتوکنارهم پهن کر 

رفتم طرف کیفم هنزفریمو برداشتم وصل کردم به گوشیم روتشک درازکشیدم 
 لیالهم کنارم درازکشید

یکی از گوشیای هنزفری دادم دست لیالویکیوخودم توگوشم گذاشتم کنارهم 
 درازکشیدیم

 اهنگ ماکان بند پلی کردم

چه  وقتی حالم بدبود خیلی چیزاداشتم کمبود هیچکسیم دورم نبود دستمو گرفتی
زود وقتی همه پسم زدن شروع کردم قدم زدن توخلوت خودم بودم میخواستم 
بگیری جونمو گفتم خداخودت بیادستتوبذارروشونه هام اروم بشم چرااینجورین 
باهم این ادمای توی شهرانقده پس زدن منو تاازهمشون دوربشم مثه اب زالل 

 بودم کاری کردن تیره بشم

هام اروم بشم چرااینجورین باهم این ادمای توی  خداخودت بیادستتوبذارروشونه
شهر انقده پس زدن منو تاازهمه شون دوربشم مثه اب زالل بودم کاری کردن تیره 

 بشم



  

 

15 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 دست لیالرو تودستم گرفتم به اشکام اجازه ازادشدن دادم

روشونه هام غمه خستم من ازهمه کاشکی یه باربیای نوازشم کنی بغل بگیرمت 
 ل من اونجایی بازم مرام توکه منو تنهام نمیذاریحتی توتنهایی قب

خداخودت بیادستتوبذارروشونه هام اروم بشم چرااینجورین باهام این ادمای توی 
شهرانقده پس زدن منو تاازهمشون دوربشم مثه اب زالل بودم کاری کردن تیره 

 بشم

 اشکام بالشتو خیس کردن

 لیال تکونم داد بهش نگاه کردم

 شایلی شب بخیر-

 شبت بخیر اجی-

هنزفری بهم دادو خودش پشت کردوخوابید منم گوشیموخاموش کردم وچشمامو 
 بستم

باصدای داد مهراد بیدارشدم و شوکه سرجام نشستم بادیدن جای خالی لیال فهمیدم 
 خیلی خوابیدم داد دوم مهراد باعث شد جیغ خفیفی بکشم با عصبانیت لب زدم

 چشه همش داد میزنه اه اهکوفت درد مرگ االغ معلوم نیست -

با حال داغون گوشیمو برداشتم روشنش کردم بادیدن ساعت برق ازچشمام 
 1:30پریدساعت 

اووووو چقدر خوابیدم ایشششش ازجام بلند شدم باعصبانیت تشکاروجمع کردم 
بعد پتو دراخر بالشتاروسرجاش گذاشتم شالمو برداشتمو بی حوصله سرکردم ازاتاق 
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ن همه خونواده مامان شادی مامانجون وباباجون زن عمو وعمو زدم بیرون بادید
 ،زیبا زهرا ومحسن شوهرش

 بیحال لب زدم

 سالم به همگی-

 همه باخوشرویی جوابمو دادن

 باداد مهراد مثل مجسمه سرجام وایستادم

 لیالا بدوو دیگه اتو کن باید برم-

 پوزخند رولبم نشست

 دبیخیال رفتم طرف دستشویی که ته سالن بو

وارد دستشویی شدم بعدانجام کارای مربوطه شروع کردم به مسواک زدن به 
 خودمو خونوادم فکر کردم

من شایلی بهادری تویه خونواده چهارنفری زندگی میکنم مامانم مریم امیری خونه 
سال ازم بزرگتره 5دار وبابام بهزاد بهادری سراشپز وخواهر عزیزم شادی بهادری که 

 وضع مالیمون معمولیه باهم زندگی میکنیم

خونواده بابامامان تو شمال زندگی میکنن اصالتا شمالین وتویه روستای خوش اب 
وهوا زندگی میکنن بابام به خاطر یه دعوا دیگه خونه پدری مامان نمیاد ولی به 
مااجازه میده بیایم رابطه ما باخونواده بابا زیاد خوب نیست به جز عمو واکثرا 

 خونه مامانجونیم
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یه خاله مهربون دارم که سه تا بچه داره که همشون ازمنو شادی بزرگترن دوتاشون 
 ازدواج کرده ولی اخریش هنوز مجرده

 بچه اولی خاله پسری به اسم کاوه س

 بعدی دختری به اسم کاملیا واخری دختری به کاترینه

 عاشق هرسه تاشونم چون خیلی مهربونن

 دایی بامامانجون اینا زندگی میکنه

الخره مسواک زدنم تموم شد کلیپسمو برداشتم موهامو دوباره محکم جمع کردمو ب
 باکلیپس محکم کردم

 از دستشویی خارج شدمورفتم داخل خونه

 بادیدن لیال که غرمیزد لبخند زدم

 چیه لیال بازکه داری غرمیزنی-

 سه ساعته دارم لباس اتو میکنم-

 اخییی عب نداره-

 ایشششش-

 کوفت بیشعور-

 یخودت -

 راستی لباساتو مامانت اورد برات-

 اهوم-
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 بعد نهار بریم سرکارامون-

 خیل خب-

 رفتم طرف اشپزخونه وکمک کردم تا سفره غداتو؛هال چیده شد

 اوممم به به زرشک پلو

یکم برای خودم غذاکشیدمو مشغول خوردن شدم بعد خوردن غذا به اجبار ظرفای 
ن ساعت شوکه شدم ساعت یه رب به نهاروشستم از اشپزخونه اومدم بیرون بادید

 چهار بود سریع رفتم طرف لیال

 لیال میای یکم بریم توحیاط قدم بزنیم-

 اهوم موافقم-

دستشو گرفتم ازخونه زدیم بیرون ازپله ها پایین رفتیم دمپایی مشکی انگشتیمو 
 پوشیدم لیال هم دمپایی هاشو پوشید وباهم راه افتادیم

 لیال-

 جونم-

 گ بخونیمبیا باهم اهن-

 باشه-

 از هرجا ردمیشم همش حرف توعه ولی ازترس ابروم

 من اصالنمیارم بروم

 منکه بدتنگه دلم انگاراصالنمیتونه ولی تورونمیدونه
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 خودت ببین چیکارکردی توبامن یادگاریات هنوزکنج اتاقن

برگرد پارودل دیوونه خستم نذار برگرد واسه من ساده توبازی درنیار برگرد مثه 
 بادلم بدکردتوکی 

همینجوربلندبلند اهنگو میخوندیم که باصدای عصبی مهراد سرجامون میخکوب 
 شدیم اومد روبه رومون

 خجالت نمیکشی لیال صدات تااون ور مغازه میومد-

 لیال بغض کرده بود

 اخمام رفت توهم

 حاال مگه چه اشکالی داره-

 ش کنمجوری بهم نگاه کرد که منم بغضم گرفت ولی سعی کردم پنهون

 اشکالش اونجاست که همه تومغازه داشتن به صدای شماگوش میکردن-

 خب که چی-

 من کاری باتوندارم طرف حسابم لیالست-

باشنیدن این حرفش قلبم درد گرفت وبغضم بزرگترشد اخمامو کشیدم توهم برای 
اینکه بغضم رسوام نکنه از لیال جداشدم قدمامو تندکردم شروع کردم به خوندن 

 محسن یاحقیاهنگ 

 سپردمت به اون که تو کنارش اسوده تری

 سخته تحملش ولی نمونده راه بهتری
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سپردمت به اون که من میمردم ازحسادتش اون اولین عشق تو بود میرم تاباشه 
اخرش دوسش داری میفهممت خودم دچاردردتم خودم دلیل ترید دستای سرد 

ی که بی من اون گوش میکنه سردتم سپردمت به اخرین لحظه افسردگیا به لحظه ا
 به قصه هات

وقتی به خودم اومدم هوا کم کم روبه تاریکی بود بادووخودمو به خونه رسوندم 
 وارد خونه شدم بادیدن صورت خیس لیال دوییدم طرفش

 لیال چی شده-

 بابغض نگام کرد

 هیچی بعدا برات میگم-

 شب7پس بدوو بریم اماده شیم ساعت ودیدی چنده ؟ساعت-

 ه بریمباش-

 وارد اتاق شدیم

لباسامو از توچمدون برداشتم اول ِست مشکی لباس زیرمو پوشیدم بعد جوراب 
شلواری ضخیم مشکیمو پام کردم نوبت زیرسارافونی توریم شد تنم کردم زیپ 

 سارافون مشکیمو بازکردمو پوشیدم لب زدم

 لیال زیپمو ببند-

 باشه اجی-

طرفش بادیدنش لبخند رولبم نشست  سریع زیپ لباسمو بست بالبخند برگشتم
یه تونیک حریراکلیلی که استینش گیپور بود ورو کمرش کمربند ظریف طالیی بسته 
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شده بود باجوراب شلواری رنگ پا به صورتش خیره شدم لیال پوست صورتش سبزه 
بود باچشمای درشت عسلی وموژه های کوتاه ابروهای حالت دار صورت پری 

بود موهاش خرمایی کامال 170قریبا بزرگ وخوشگل قدش داشت ولبای قلوه ای ت
 َلخت که تا زیربازوهاش بود بالبخند رفتم سمتش باناز گفتم

 لیال میشه کل موهامو اتو بکشی-

 بالبخندسرشو به معنی مثبت تکون داد

نشستم روصندلی جلو اینه لیال اتوموی مخصوصمو به برق زد بابرس مشغول شونه 
ینکه کامال گره های موهامو باز کرد بااتو مشغول اتو کردن کردن موهام شد بعد ا

دقیقه بالخره اتو کشیدن موهام تموم شدموهام َلخت 45موهای بلند وفرم شد بعد 
َلخت شده بود سریع تافتو از میز ارایش برداشتو به موهام تافت زد که همون 

میرسید به موهام حالت بمونه به موهام نگاه کردم حاال که صاف شده بود تا زانوم 
 نگاه کردمو لبخند رولبم نشست

 به لیال نگاه کردم که ماتم گرفته بود زدم روشونه ش

 اخم کرد ولب زد

 چته چرامیزنی-

 بشین تا موهاتو درست کنم-

سرتکون دادونشست اول همه موهاشو برس کشیدم بعد دستگاه ویف وزدم به 
تا پایین شونش بود وخیلی برق وموهاشو ویف کردم به موهاش نگاه کردم حاال 

 خوشگل شده بود

 لب زدم
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 خوشت میاد یانه-

 عالیه-

 تافتو برداشتمو به موهاش مقدارالزم تافت زدم

 خب حاال وقت ارایشه لیال بشین ارایشتم انجام بدم بعد برو

 باشه فقط شایلی مالیم باشه که دایی گیر نده-

اشه تکون دادم وکرم پودرمو بااوردن اسم مهراد اخمام رفت توهم سرمو به معنی ب
برداشتم مقدارالزم روصورتش زدم بعد باپد پنک کیکم خوب روصورتش پخش 
کردم بعد خط چشم ظریفی پشت چشماش وداخل چشماش کشیدم ریمل ساده 
امو به موژه هاش کشیدم گونه کمرنگ صورتی به گونه هاش کشیدم رژ مات مایع 

 گلبهیمو برداشتم و به لباش کشیدم

 خوشگل شده بود لب زدم واقعا

 خوشت میاد یانه-

 بادیدن خودش لبخندبزرگی نشست رولبش

 باذق جیغ خفیفی کشید

 وایی شایلی عاشقتم عالی شدم-

 باخنده سرتکون دادم

 خب حاال پاشو خودمم ارایش کنم-

سریع ازجاش بلند شد رفتم روصندلی نشستم کرم پودروخوب روصورتم پخش 
داری پشت چشمام کشیدم وخط چشم ظریفی  کردم خط چشم کلفت ودنباله
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داخل چشمام کشیدم ریمل اکلیلیمو حسابی توموژه هام خالی کردم گونه اجری 
 کمرنگمو به گونه هام کشیدم به رژای داخل کیف ارایشم نگاه انداختم

ساعته اکلیلیمو برداشتم به لبام کشیدم خیلی بهم میومد رژ 24رژ لب مات مایع 
یدم رنگش جیغ تر شد ولی من راضی نشدم یه باردیگه رژو رولبم ودباره به لبام کش

 کشیدم حاال خوب شد پررنگ و خوشگل واقعا به

واقعا بهم میومد به خودم نگاه کردم یکم ازموهام به صورت چتری روصورتم ریخته 
 بودم بقیه اش ازادنه دورم رها بود بالبخند به خودم نگاه کردم عالی شدم

اش دوش گرفتم برگشتم طرف لیال که مشغول الک زدن عطرمو برداشتم باه
 ناخوناش بود

 لب زدم

 لیالچطورشدم-

 سرشواورد باال بادیدنم چشماش گردشد

 بعدچندلحطه لب زد

 خیلی ناز شدی شایلی-

خنده ای از لذت سردادمو رفتم سمت ناخون مصنوعی های مانیکور شده م که 
قت همه ارو به ناخونام چسبوندن باالک زرشکی اکلیلی خیلی خوشگل شده بود باد

بعداینکه ازمحکم شدنشون مطمئن شدم انگشتر نقره امو که ساده ساده بود 
توانگشت دست چپم جای حلقه انداختم سرویس ظریف بدلمو که خیلی ظریف 

 بود انداختم

 خب من اماده ام
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شال حریرمشکیمو خیلی ازاد روموهام انداختم لیالم مانتوشو تنش کرد وشالشو 
 سرش کرد گوشیمو دستم گرفتمو ازاتاق بیرون رفتیم

بادیدن شادی که جلوی موهاشو صاف کرده بود وبقیه ارو دم اسبی بسته بود وکت 
شلوارفیروزه ای خوش دوخت توتنش عالی شده بود وارایش کمرنگ ودخترونه ای 

 روصورتش بود لبخند زدم

ش کرده بود مامان مثل همیشه کت شلوار خوش دوخت کارشده مجلسی تن
 وروسریشو لبنانی بسته بود بادیدن من لبخند زد وگفت

 شایلی خیلی خوشگلی شدی-

 لبخندرولبم بزرگترشد

 مرسی-

 شادی هم حرف مامانو تایید کرد من لبخند زدم بهش چشمک زدم

بادیدن زهرا مامان لیال که مانتو بلند سورمه ای تنش بود وکمی ارایش کرده بود 
ن زیبا بااون ارایش غلیظ که اصال بهش نمیومدنتونستم جلوی لبخندزدم ولی بادید

 خودمو بگیرمو زدم زیرخنده

کل موهاشو فرریز کرده بود ورژ بنفش جیغی رولبش بود که اصال بهش نمیومد 
 پیرهن استین سرب کرمی رنگ پرزرق وبرقش تو ذوق میزد

 زیبا عصبی ازخندیدن من باحرص لب زد

 چته چرامیخندی-

 مو جمع وجورکردم وباپوزخند نگاش کردممنم خنده ا
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 هیچی به تونخندیدم جوک شنیدم خنده م گرفت-

لیالریز ریز میخندید وزیبا چون چیزی نداشت که ثابت کنه به اون خندیدم عصبی 
 ازکنارم رد شد

 با،بازشدن درودیدنش خون توتنم خشک شد

 ش میومدکت شلوار سورمه ای کارشد باپیرهن سفید وپاپیون مشک خیلی بهه

موهای َلخت مشکیشو حالت دار کوتاه کرده بود باژل کج باال داده بود صورتشو 
شیش تیغ کرده بود به صورتش نگاه کردم پوست سفید وصورت کشیده وپر 
چشمای بزرگ مشکی وابروهای پهنو حالت دار مشکیش موژه های بلند ش بد دل 

روفرم وتوپرش  میبرد لبای گوشتی مردونش جذابیتشو بیشترمیکرد هیکل
 فوق العاده ش کرده بود بااخم نگاه سردی بهم کرد188باقد

 بغض دوباره مهمون گلوم شد

 باصدای جذاب وگیراش لب زد

 اگه اماده اید برید اژانس منتظره-

 همه سرتکون دادیم ازخونه زدیم بیرون

سانتی ورنیمکی که پاپیون مشکی بزرگی روش داشت پام کردم ازپله 7کفشای پاشنه
 سانتیشو پاش کرد5ها پایین رفتم لیالکفشای مخمل 

 همه اماده بودیم منو لیال و شادی عقب ماشین پراید آژانس نشستیم

 محسن نشستن405زهرا وزیبا تو ماشین پژو

 مامان ادرس باغی که عروسی برگزارمیشد وبه راننده داد
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 ماشین توسکوت حرکت کرد

سریع ازماشین پیاده شدم بعدمن بعد یه رب به باغ بزرگ و چراغونی رسیدیم 
 لیالوشادی ومامان بعد حساب کردن کرایه ماشین پیاده شد بالبخند وارد باغ شدیم

میزای گرد که صندلی قرمز مخمل دورش چیده شده بود به حجله مدل ال سفید 
نگاه کردم هنوز عروس داماد نیومده بودن رفتیم جلو که بالخره مامان داماد 

ون پیرهن ماکسی اکلیلی تنش بود روسریش کمی ازموهاش مارودیدواومدسمتم
 مشخص بود ارایش کمی روصورتش بود

 بالبخند شروع کرد به خوش اماد گویی

 سالم خیلی خوش اومدید انشاال عروسی شایلی وشادی جان-

 مامان لبخندزد

 مرسی انشاال خوشبخت شن-

 مرسی بفرمایید بشینید-

 اظر عروس داماد بود نشستیمبه طرف میز گوشه ای که خوب میشد ن

 بانشستنمون به شادی نگاه کردم ولب زدم

 شادی-

 برگشت طرفم بالبخند جواب داد

 جانم-

 اینه اتو بده-
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 سرشو تکون داد واینه اشو ازکیفش دراورد بهم داد

 تواینه به خودم نگاه کردم

خب همه چی مرتب بود ارایشمو خیلی دوست داشتم خط چشم کلفتم چشمامو 
گیرمیکرد ریمل اکلیلی موژهامو بلندترنشون میداد گونه های کمرنگ اجری پاچه  

 گونه هامو برجسته ترنشون میداد

بیشترین چیزی که تو ارایشم می پسندیدم رژ مات مایع واکلیلی زرشکیِم که خیلی 
 پررنگ لبمو خیلی خواستنی کرده

 بالبخند اینه ارو به طرف شادی گرفتم

 مرسی اجی-

 سرتکون دادشادی بالبخند 

 گوشیمو روشن کردمو لب زدم

 لیال وشادی اماده اید چندتا عکس خوشگل بگیریم-

 هردوشون لبخند زدن وسرشو به معنی مثبت تکون دادن

 چندتا عکس باژستای مختلف گرفتیم

 دست لیالروگرفتمو ازجام بلندشدم

 مامان بهمون نگاه کردو گفت

 کجامیرید-

 میریم چندتا عکس بگیریم بیایم-
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 زیاد دورنشید-

 چشممممم-

دست لیالروگرفتمو باهم به سمت راست باغ که خیلی جای دنجی برای عکس 
 گرفتن بود رفتیم

چندتا ژست گرفتمو لیال ازم عکس گرفت منم چندتا عکس باژستایی که لیال دوست 
 داشت گرفتم

 چندتا عکس دونفره باهم گرفتیم

دست لیال روگرفتم به طرف خواستیم برگردیم سرجامون که باصدای سوت جیغ 
 ورودی باغ رفتیم

بادیدن کیوان تو کت شلوار مشکی براق باپیرهن سفید لبخند رولبم نشست زنش 
لباس عروس دکلته بازی تنش کرده بود ارایشوشنیونش بهش میومد واقعا 

 هردوتاشون بهم میومدن

 بالبخند براشون دست میزدم

خره عروس داماد سرجاشون لیالم مثل من خوشحال براشون دست میزد بال
 نشستن

 دست لیال روگرفتمو به طرف عروس داماد رفتیم

 بالبخند لب زدم

 سالم تبریک میگم خوشبخت شید-

 هردوشون لبخندزدنو تشکرکردن
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 ببخشید اگه اشکال نداره چندتا عکس بامنو لیال بگیرید-

 کیوان باخنده گفت

 چه اشکالی بیاین عکس بگیریم-

روس داماد گرفتم بعدلیال کنارشون ایستاد ومن ازشون عکس چندتا عکس من با ع
 گرفتم

 بعدمنو لیال باهم ایستادیم وباعروس داماد عکس گرفتیم

 باخوشی لب زدم

 مرسی فعال بااجازه-

هردو لبخند زدنو ما به طرف مامان شادی رفتیم سرجامون نشستیم که شادی 
 توگوشم گفت

 شایلی شالتو سرت کن-

 ردم لب زدمبااخم بهش نگاه ک

 چرا-

 چون عروسی توباِغ مختلطه-

خب که چی من همینکه وارد باغ شدم شالمو دادم به مامان شادی یه شبه همیشه -
 که نیست

 شادی بااخم سرتکون داد چیزی نگفت

 بالخره خواننده شروع کرد به خوندن
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 اهنگای شاد

رو باپخش شدن اهنگ دومی که اهنگ ماجراشهاب تیام بود دست شادی ولیال
 گرفتم وبلندشدیم هرسه تا

باهم به طرف پیست رقص رفتیم رقصم به لطف کلیپای تمرینی اینستا خیلی خوب 
 بود تند تند وباریتم بدنمو تکون میدادم و میرقصیدم

 بعد چنددقیقه اهنگ بعدی اهنگ لجبازسحر پسرام وارد پیست رقص شدن

تم اهنگ بدنامونو تکون شادی از پیست بیرون رفت ولی من و لیال موندیم وباری
 میدادیم

رقص نور صدای سوت جیغ دست مهمونا اهنگ بندری که پخش شد همه ارو به 
 شوق اورد رقصمونو تند کردیم دخترپسرا با خوشحالی مشغول شدن

 اونقدر رقصیدیم که پاهام به ذوق ذوق افتاد بالخره نوبت رقص عروس داماد شد

گات محسن ابراهیم زاده مشغول رقص عروس خانوم با اهنگ چی داری تواون ن
 شد بعد رقص عروس داماد بااعالم صرف شام نشستیم سرجاهامون

خدمتکارادیس برنج ساده و باقالی پلو رومیز گذاشتن دیس جوجه کباب و مرغ 
 هم همینطور

 تیکه جوجه برداشتم مشغول خوردن شدم4یکم برنج وبا 

 بعد یه رب غذامو کامل خوردم

 دادمو به روبه روم که مردا نشسته بودن نگاه کردمبه صندلیم تکیه 

 دور هرمیز پسرای جوونی نشسته بودن
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یکیشون جلیقه توسی با پیرهن سفید تنش بود موهاش خرمایی بود صورت گرد 
 وچشمای تیله ای داشت ابروهای حالت دار ولبای گوشتی

 اندامی که نشون میداد باشگاه میره همسنو سال مهراد بود

 بود رومن زوم کرده

 !!!!!!منم واسه اینکه فکرنکنه هول شدم زل زدم توچشماش مثل خودش

 ازرونرفت که هیچ لبخندی هم بهم زد

 اخمام رفت توهم پسره پررو خجالتم نمیکشه بااخم چشم ازش گرفتم

 باصدای لیال به خودم اومدم

 بهش نگاه کردمو لب زدم

 جانم-

 توحواست نبود اون پسره خیلی وقته داره بهت نگاه میکنه-

 اخمام رفت توهم بااخم لب زدم

 دقیقا از کی تاحاال-

 از وقتی که ازپیست رقص فاصله گرفتیم نشستیم همش بهت نگاه میکنه-

 دندونامو روهم ساییدم

 غلط کرده پسره پررو-

 ولش کن شایلی بهش نگاه نکن میترسم دایی مهراد ببینه-

 لرز توبدنم نشست
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پسره بهم نگاه میکنه وااااای نکنه فک کنه من بهش نخ  نکنه مهراد دیده باشه این
 دادم خاک برسرت شایلی اون اصال براش مهم نیست توچیکارمیکنی نگران نباش

 بااین فکریکم اروم شدم

دوباره صدای موزیک باالرفت دخترپسرارفتن وسط به پیست رقص خیره شدم 
رفتم بغضم گرفت چرا بادیدن مهراد که باکیوان میرقصید تودلم قربون صدقه ش 

 منو دوست نداره

بطری نوشابه امو برداشتمو درشو بازکردم یه ُقلپ از نوشابه خوردم بغضم ازبین 
رفت به لیال اشاره کردم ازجاش بلند شه دلم میخواست برقصم انگار لج کرده بودم 

 اما باکی ؟خودمم نمیدونستم

ه دخترایی جوون لیال مطیع ازجاش بلند شد خواستیم به طرف پیست رقص ک
 بااهنگ ای جان سحر میخوندن ومیرقصیدن که شادی صدام کرد

 شایلی کجا-

 معلومه میریم یکم برقصیم-

 بسه خیلی رقصیدید-

 شادی میشه بدونم چرا نمیذاری بریم-

 شادی اخم کرد وبا ناراحتی جواب داد

 باشه برید-

فتو منو لیال منم دست لیالرومحکم گرفتم وارد پیست رقص شدیم اهنگ اوج گر 
 باریتم اهنگ بدنامون تکون میدادیم
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 دلم یکم شیطنت میخواست واسه همین رفتم طرفم خواننده

 بایکم خجالت وهول شدن لب زدم

 اگه امکانش هست حناازاندی وپخش کنید-

 خواننده لبخند چندشی زدباسراشاره کرد باشه

خش شد باشادی ازش فاصله گرفتمو رفتم سمت لیال که همون لحظه اهنگ اندی پ
دست لیالروگرفتم باهم شروع کردیم به رقصیدن منم هرچند لحظه یه بار بشکن 
میزدم و به رقصم ادامه میدادم یهو اهنگ شادی عماد پخش شدوسوت وجیغ 
دخترا همه جارو گرفت رقصمون وتند شد بعد چندلحظه پسرام اومدن وسط وباهم 

 شروع کردن به رقصیدن

رقصم بالیال ادامه دادم اصال برام مهم نبود دورتادورمون بدون توجه به پسرا به 
پسرهست من که بخاطراونا وسط نبودم دلم میخواست امشب وخوش باشم وبه 
هیچی فکرنکنم باشنیدن اهنگ واویال لیلی شروع کردم به تندتند رقصیدن وکمی 

 خم میشدمو خودمو میلرزوندم

تم یکم استراحت کنم ودوباره برم دیگه واقعا پاهام درحال شکستن بود تصمیم گرف
 توپیست دست لیال روگرفتم باچشماش پرسید چیه

 سرمو به گوشش نزدیک کردمو ولب زدم

 لیال بریم یکم بشینیم بعد دوباره بیایم-

 باحرفم موافقت کردوباهم به سمت میزمون رفتیم وسرجامون نشستیم

 شادی باخشم لب زد
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 میموندی بازم-

 هش توپیدمبااخم بهش نگاه کردم ب

بابامی یاننم هانن مگه چیکارکردم اینجوری باهام حرف میزنی مگه چیکارکردم -
 فقط یکم رقصیدم

 شادی که انگار اروم شده بود بالحن ارومی لب زد

 مگه ندیدی اونهمه پسرو خب میومدید میشستید اونارفتن بعد میرفتید وسط-

 جواب دادمعصبی ترشدم با صدایی که از عصبانیت دورگه شده بود 

اونوقت چرا؟مگه من باپسرارقصیدم من فقط بالیال رقصیدم به بقیه هم کاری -
 ندارم

 شایلی خودتو زدی به اون راه یاواقعا نفهمیدی-

 باتعجب بهش نگاه کردم

 چیرو باید بدونم-

 بااخم لب زد

 یعنی میخوای بگی تو اصال به اون پسره نگاه نمیکردی-

 چشمام گرد شد کدوم پسره

 ازچی حرف میزد با عصبانیت گفتم شادی

 کدوم پسره ازکی حرف میزنی-

 شادی که انگار کالفه وعصبی شده بود لب زد
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خرخودتی شایلی به روبه روت نگاه کن میفهمی کیو میگم حتی االنم زل زده به تو -
 جمع کن این کثافت کاریاتو

 کردمازعصبانیت درحال انفجاربودم کدوم پسره ارومیگه به روبه رونگاه  

اخمام رفت توهم بازکه این پسره جلیقه توسی نگاه کردم پوست صورتش سفید 
بود بهش میومد بالبخندزل زده بود به من بیشتر عصبی شدم چشم غره تپلی بهش 
رفتم اما به جای اینکه ازروبره برام چشمک زد احساس میکردم دود ازسرم خارج 

 ورومو ازش برگردوندم میشه باعصبانیت وحرص پررویی زیرلب نثارش کردم

 شادی لب زد

 حاال دیدی راست میگم-

 با عصبانیت بهش نگاه کردم

 خب چیکارکنم مگه من بهش گفتم بهم نگاه کنه-

 شادی باحرص لب زد

 اگه انقدر وسط قرندیو اون شال بی صاحبتو سرت کنی انقدر نگات نمیکنن-

 پوزخندزدم باارامش ظاهری جواب دادم

مردم نیستم بخدا من براش ناز نیومدم یابهش چراغ من مسئول چشم وچال -
 سبزنشون ندادم

 بغضم گرفته بودلعنت به شانس گندمن همه جا بدبختم هیچوقت شانس نداشتم

 شادی انگاراروم شده بودبالحن دلجویانه لب زد

 خیل خب بیخیالش اصال بهش محل نذار-
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 لبخندرولبم نشست وباخوشحالی لب زدم

 چشم اجی جون-

 اراحت بودلیال ن

 باشیطنت لب زدم

 چته خانوم خوشگله-

 باناراحتی جواب داد

 شایلی حالت خوبه-

 بالبخند سرتکون دادم اروم گفتم

 بیا حال این پسره اروبگیریم-

 با چشمای گرد لب زد

 چجوری شایلی-

خب معلومه االن بریم پیش مهراد چندتا باهم عکس بگیریم میفهمه یکی مثل -
 شیرپشتمونه

 فتخندید وگ

 پس بلندشوبریم پیشش-

 به مهراد اشاره کرد

به مهراد که کنار عروس داماد ایستاده بود نگاه کردم چقدراین لباس بهش میومد 
 بغضم گرفت
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 کاش مال من بود کاش اونم منو دوست داشت

 باکشیده شدن دستم توسط لیال به اجبارازجام بلندشدم ورفتیم طرف عروس داماد

 مهرادبادیدنمون اخم کرد

 بغضم بزرگترشد

 لیال رفت کنار مهراد ایستاد لب زد

 دایی میشه چندتا عکس بامنوشایلی بگیری-

 مهراد به من نگاه سردی کرد وباارامش وسردی که لرزتوتنم انداخت سرتکون داد

 رفتم کنارلیال ایستادم وچندتا عکس باگوشیم گرفتم

یگیره بااین فکر بیخیال اینکه منو نمیخواد مهم اینکه کنارمن داره عکس م
 لبخندعمیقی رولبم نشست وژشت خوشگلی گرفتم باهم عکس گرفتیم

یه عکس دونفره که مهراد خیلی سرد ایستاده بود حتی یه پوزخند یااخمم 
 روصورتش نبود

بغضم درحال ترکیدن بود ولی من سعی داشتم با تند تند خوردن اب دهنم جلوشو 
 بگیرم

 یه عکس دیگه هم

 دونفری گرفتیمیه عکس دیگه هم 

بعد لیال بهمون اضافه شدودوتا عکس سه نفری هم گرفتیم ازمهراد فاصله گرفتم 
 وبه ارومی تشکر کردم
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دست لیال روگرفتم ازشون دورشدیم بادیدن همون پسره که اخماش توهم بود وبه 
 ما نگاه میکرد خوشحال شدم پس نقشه م گرفت

جفتشون فهمیدم همه چی بهم  اما بارفتنش کنارمهراد وبعد چندلحظه خندیدن
ریخت اعصابم بهم ریخت بااخم نشستم سرجام که اعالم کردن وقت رقص چاقو 

 عروس همه نشستن اهنگ رقص چاقو سه برادر خداوردی پخش شد

عروس اروم باناز شروع کرد به رقصیدن دوباره این پسره جلیقه توسی نشست 
 نم خشک شدسرجاش اما بادیدن مهراد که کنارش نشست خون توت

سریع چشم ازشون گرفتم وبه عروس داماد نگاه میکردم که عروس واسه داماد 
نازمیکرد باحس سنگینی نگاهی زیر چشمی به اطراف نگاه کردم که دیدم همون 

 پسره بهم زل زده بالبخند داره بهم نگاه میکنه

 وای خدا منو ازدست این پسره بکش چه گیری داده به من اه

 دمو به عکس خودمو مهراد چشم دوختم چقدر کنارمن سردهگوشیمو روشن کر 

 چقدر من این مردسنگ و سردومغرور ودوست دارم

 بخدا قسم که بچهگانه نیست من واقعا عاشقشم ولی اون چی

هه اون خیلی راحت عکس دوست دختراشو به مامان وشادی نشون میده وازشون 
 براهمه تعریف میکنه

 دلم گرفته ازاین دنیا

 ون نگاه کردم تاریک تاریک بود مثل زندگی وبخت منبه اسم

 تودلم نالیدم
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خدایا چه حکمتی تو این عشق وجود داره چرا من باید بااین عشق یه طرفه نابود 
 سالمه17شم بسوزم ودم نزنم خدایا مگه من چندسالمه همش 

 چرامن

 یه قطره اشک ازچشمام ریخت روصورتم سریع باانگشتم پاکش کردم وبابغض به
 عروس داماد خیره شدم که دورشون حلقه زده بودن

نشستن وغصه خوردن فایده نداره حاالکه اینجوریه پس من باید تالش کنم بتونم 
 سرپابمونم

 ازجام بلندشدم ودست لیالروگرفتم

 اروم گفتم

 بریم ماهم توحلقه--

 سرشوتکون دادوماهم به حلقه دورعروس داماد ملحق شدیم

 واون دوتا باهنگ چوخ شیکر تانگو میرقصیدن همه اروم بشکن میزدیم

 منو لیال هم ،همدیگه ارونگاه میکردیم غش غش میخندیدیم

 بالخره اخراهنگ اقا داماد پیشونی خانومشو بوسید

منو لیال هم مثل این بی حیاها زل زدیم بهشون که بالخره اقاداماد ازخانومش 
 جداشد من دیگه داشتم منفجر میشدم ازخنده

ین سریع دست لیالروکشیدم ودوییدیم طرف میزمون بانشستن واسه هم
 سرجاهامون سرمو رومیز گذاشتم ازخند ترکیدم بلند بلند میخندیدم

 وای که چقدر خندیدم اخیشششششش
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 بعد چنددقیقه خنده بالخره صاف سرجام نشستم

 به روبه روم نگاه کردم که دیدم اقا سیریش بالبخند پت وپهنی برام چشمک زد

 ندم گرفت هم خجالت کشیدمهم خ

 سریع چشمامو ازش دزدیدم

 به لیال اشاره زدم

 سرشو اورد جلو با خنده گفت

 چیه شایلی-

 بخدا این پسره خیلی خله ها همش بهم چشمک میزنه-

 لیال به پسری که گفتم نگاه کوتاهی کردو لب زد

 ایشش پسره پررو-

ده بود به منو لیال رنگ ازصورت باخنده به پسره نگاه کردم که بادیدن مهراد که زل ز 
 هردومون پرید

 قلبم داشت ازدهنم درمیومد گلوم خشک شده بود

 لیال دست کمی ازمن نداشت

 هردوبغض کردو ترسیده بهم نگاه کردیم

 باهم لب زدیم

 بدبخت شدیم
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ازاین هماهنگی هردومون خنده مون گرفت بیخیال ازموقعیت پیش اومده زدیم 
 جاروپرکرده بود همه بهمون نگاه میکردنزیر خنده هرهرمون همه 

 به زور خنده مونو خوردیم

 اروم به لیال گفتم

 لیال اشهدتو بخون منم دارم میخونم-

 خداهردومونو بیامرزه دخترای خوبی بودیم

 ُاه ُاه شایلی امشب یه دعوای حسابی داریم-

 دوباره شدم همون شایلی نترس وسرتق

 ولب زدم

 اونوقت چراااا-

یی میره خونه میگه به پسرا نخ میدیم مامانم بیچارم میکنه واااای بدبختم االن دا-
 شد یاخدا خودت بخیر بگذرون

چرا مگه ماچیکارکردیم اگه گفت به پسرانخ دادین مام یه بهونه میاریم بی خود -
میکنه بگه مابه پسره نخ دادیم واال ازاول عروسی اون داره باچشماش منو میخوره 

 واالاااااااا

 خداکنه دعوا راه نندازه-

 ابروهامو انداختم باال

اونوقت به چه حقی بابام ننمه داداشمه دوس پسرمه یاشوهرمه بیخود میکنه بهم -
 چیزی بگه
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شایلی ادای این نترسارو درنیار تو االن داری اینارومیگی ولی اون لحظه زبونت -
 قفل میکنه مثه من

 سرمو انداختم پایین راست میگفت

 یالفعال بیخ-

 موافقم-

دوباره همه جوونا رفتن توپیست منو لیالهم که مثل این ندیدبدیدا رفتیم وسط 
 کلی قردادیم

 بالخره عروسی تموم شد

 مامان خواست زنگ بزنه به اژانس که مهراد وهمون پسره اومدن طرفمون

 بیخیال شالمو روشونه هام انداختم

خوش خنده هم بالبخند نگاهمون مهراد بااخم به منو لیال نگاه میکرد و اون اقا 
 میکرد

 مهراد بااخم لب زد

 عمه اژانس نگیر با امیر برید-

 مامان بالبخند احوالپرسی کردبااون اقا پسر

 پس اسمش امیره

 ایششششششششش پررو

 اونم که با صمیمیت بامامان خوش وبش کرد
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 مامان لب زد

 یریمنه مهراد جان مزاحم اقا امیر نمیشیم خودمون با اژانس م-

 امیر مثه بز پرید وسط حرف مامان

 این چه حرفیه شما رحمتید بفرمایید توروخدا-

 ایششش نکبت

 مامانم خوشحال سرتکون داد به طرف ماشین اقا راه افتادیم

بادیدن ماشینش کم مونده بود دهنم اندازه غارعلی صدر بازکنم که خودمو کنترل 
 کردم

 بیشعور سانتافه داشت یه سانتافه مشکی

 من عاشق اینجورماشینام

 ایششششششش

 منو لیال وشادی نشستیم عقب مامانم نشست جلو

 مهراد به منو لیال بدنگاه کردوسرشو تکون داد

از این نگاهش بدجوری ترسیدم ولی خودمو خونسرد نشون دادم بالخره ماشین 
 وروشن کرد واهنگ شاد علیرضاتعلیسچی دیوونه دوست داشتنی پخش شد

 ه تکیه دادمو چشمامو بستمسرمو به پنجر 

 تابرسیم

 بالخره بعد یه رب رسیدیم دم درخونه
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 اروم ازماشین پیاده شدیم

 به اجبار تشکرزیرلبی کردم که بالبخند گفت

 وظیفه بود-

 باتعجب بهش نگاه کردم

 یک نمونه دیوونه جلوچشمام بود چه وظیفه ای

 خدایا شفابده آمین یارب العالمین

 رفتم طرف لیال اینا باهم وارد خونه شدیم باپوزخندسرتکون دادمو

ازخستگی نفسم باال نمیومد با بی حالی کفشامو دراوردمو ازپله ها باال رفتمو 
 روایوون ولو شد

 هوووف مردم ازخستگی

 شادی ولیال باخنده گفتند

 کوه کندی احیانا  -

 بیحال لب زدم

 اره کوه رقصوفتح کردم-

خندیدیم ازجام بلند شدم وبه همراه لیال  همه به خنده افتادیم بعد اینکه خوب
 ،شادی،مامان وارد خونه شدیم یه راست رفتیم تو اتاق مخصوص خودمون
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بدون هیچ خجالتی لباسامو ازتنم دراوررم وتاپ شلوارک ابی نفتی رو تنم کردم 
موهامو باکش دم اسبی بستم و رفتم جلو اینه ارایشم مثل اول بود هیچ تکونی 

 انداختم بازمیال یه شال برداشتمو رو شونه های نخورده بود بیخ

 لباسامو مرتب کردمو ازاتاق زدم بیرون رفتم روایوون نشستم

بادیدن سایه یه مرد یکم ترسیدم بادیدن صورت مهراد نفسی ازاسودگی کشیدم 
 وبیخیال گوشیمو دستم گرفتم و مشغول خوندن رمان جدیدم شدم

بادیدن مهراد که روبه روم ایستاده بود  باحس سنگینی نگاهی سرمو اوردم باال
 باتعجب نگاش کردم که لب زد

ببین من به تو هیچ کاری ندارم برام مهم نیست میخوای باپسری دوست شی -
یانه برام هیچی درمورد تومهم نیست اما درمورد لیال فرق میکنه من سرش غیرت 

لیال یادندی دارم برام مهمه چیکارمیکنه پس سعی کن این جلف بازیاتو به 
 فهمیدی؟؟؟؟

 این چی گفت من جلفم

 وای قلبم خورد شد باحرفاش

 بیخیال ازکنارم گذشت و وارد اتاق شد بغضم شکست

 مهراد چقدر راحت منو قضاوت کرده بود

 حرفاش توسرم اکو شد

 برام هیچی درمورد تومهم نیست

 برام هیچی درمورد تومهم نیست
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 برام هیچی درمورد تومهم نیست

 یچی درمورد تو مهم نیستبرام ه

دستامو روسرم گذاشتمو فشاردادم حرفش توگوش می پیچید اشکام روصورتم 
 میریخت

دستمو روصورتم کشیدمو ازدوربین گوشیم به خودم نگاه کردم خداروشکر ریملم 
 ضداب بود وخرابکاری نشده بود فقط چشمام سرخ بود

 پوزخندی به خودم زدم

 ازجام بلند شدمو رفتم داخل

ارداتاق شدم بادیدن شادی ومامان کنارهم لبخند تلخی زدم و هنذفری وبرداشتم و
 ووصل کردم به گوشیم

روتشکم درازکشیدم بهشون پشت کردم بعد چند لحظه برق خاموش شد وسیاهی 
 مطلق اتاق دربرگرفت اهنگ راغب وپلی کردم

م واسه خیال میکردم عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم یه روز توخوابم نمیدید
توجونمم بدم دلم یه کاری کرده باغرورم که مثل بچه هام تاازتو دورم که وقتی 
میری بغض ازچشمام میشورم دلت یه لحظه واسه من نمیشه میدونم تقصیر 
تونیست همیشه اونی که مال قلبته دیرعاشقت میشه همینه عشق خوابت نمیبره 

ه که میگی باخودت نباشه ازت نمیگذره شکنجه اورهههه همینه عشق یه حس دلهر 
 بهتره

 اشکام اروم سرمیخورد رو گونه م

 رفتم توگالری وروعکس خودمو مهراد زوم کردم اشکام باشدت بیشتری میریخت
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 من براش مهم نیستم خودش گفت خودش گفت

 خدایا خودش گفت من براش مهم نیستم

 حاال من چیکار کنم بااین عشق یه طرفه

 هق هقم اوج گرفتسرمو تو بالشت فرو کردم و 

 تاخود صبح حرف مهراد تو ذهنم تکرار کردم من براش مهم نیستم

 اشکام مثل سیل بی وقفه میریخت

سرم وحشتناک دردمی کرد صدای قوقولی قوقوی خروس از صبح خبرمیداد اشکام 
 بیشتر شد

قلبم خورد شده بود مهراد بابی رحمی قلبمو زیر پاش له کرده بود ومن بیشتر واسه 
 گریه میکنم که بااین حال چرا ازش متنفر نشدم  این

 وجوابم همین جمله بود

 اخه من عاشقشم

 بیشتر گریه م میگرفت

 گریه کردم ولی بعد اهنگو قطع کردمو چشمامو بستم7:30تاساعت 

با صدای اذان چشمامو باز کردم با بیحالی گوشیمو روشن کردم بادیدن ساعت 
خت خوابمو جمع کردم تونیک استین بلند بعدازظهربود سریع ر 1چشمام گرد شد 

زرشکی باشلوارمشکی جدبمو پوشیدم به سمت اینه رفتم چشمام کامال ورم کرده و 
قرمز بود وهرکسی بایه نگاه سریع میفهمید تاصبح نخوابیدمو گریه کردم بیخیال 
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شالمو سرم کردم از اتاق خارج شدم بادیدن اهالی خونه سالم زیرلبی گفتم به سمت 
 شویی رفتم بعد انجام کارای مربوطه برگشتم داخلدست

به طرف اشپزخونه رفتم ویه لیوان چایی برای خودم ریختم و درخونه رو باز کردمو 
 روایوون نشستم

 گوشیمو ازجیبم دراوردم اهنگ برگرد علی یاسینی پخش شد

ازهرجاردمیشم همش حرف توعه ولی ازترس ابروم من اصال نمیارم به روم منکه 
تنگه دلم انگاراصال بی تونمیتونه ولی تورونمیدونه خودت ببین چیکارکردی بد 

 توبامن یادگاریات هنوزکنج اتاقن فکر توهرشب داره میادسراغم

برگرد پارودل دیوونه خستم نذار برگرد واسه منه ساده تو بازی درنیار برگرد مثل تو 
سه من ساده تو بازی کی بادلم بدکرد برگرد پارودل دیوونه خستم نذار برگرد وا

 درنیار برگرد مثل تو کی بادلم بدکرد

بابغض چایی داغو یه نفس تا نصف خوردم گلوم ازداغی چایی میسوخت ولی برام 
مهم نبود بیخیال نصف دیگه ارم خوردم ازجام بلند شدم اهنگو قطع کردم وارد 

 خونه شدم

 بادیدن سفره نهار بی میل وبه اجبار کنار شادی نشستم

دن قورمه سبزی حالم بدشد اصوال بدغذا بودم از همه چی ایراد میگرفتم بی بادی
توجه به کاسه خورشت یکم برنج ریختم وبا ماست مشغول خوردن شدم زودتر 

 ازهمه از جام بلند شدمو رفتم تو اتاقم

کاش واسه عید نمیومدیم شمال کاش نمیدیدمش کاش دیشب اون حرفو بهم 
 شدنمیزد بازبغض مهمون گلوم 
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بی توجه به بغض تو گلوم سویشرت بلند قرمز باشلوار مشکی جدبمو پوشیدم 
موهامو بازکردم وبرس کشیدم هنوز صاف بوددم اسبی محکم بستمشون کاله 
سویشرتوسرم کردم گوشیمو توجیبم گذاشتم رفتم طرف این یه خط چشم کلفت 

 پشت چشمام کشیدم بایه رژ قرمز اتیشی مات

 خوبه همین کافیه

 تاق زدم بیرون مامان بادیدنم لب زدازا

 شایلی کجا میری-

 بیحوصله لب زدم

 میرم یکم بگردم همین دوروبرا زیاد دورنمیشم-

 مراقب خودت باش-

سرتکون دادم به نگاه خیره مهراد حتی سرمم بلند نکردم تانگاش کنم خیلی ازش 
 ناراحت بودم قلبمو دیشب بابی رحمی شکست هه بازم این بغض توگلومه

درخونه ارو باز کردمو از پله ها پایین رفتم کتونی مشکی لژ دارمو پام کردم و راه 
 افتادم

اروم از خونه فاصله گرفتم تو جاده روستا که ماشینای کمی ازشون ردمیشد اروم 
 قدم برمیداشتم

 کاش میشد مهراد دوسم داشت

 ازدست خودم عصبی شدم با جیغ لب زدم

 نیستی بعد تو میگی کاش دوست داشتاالغ اون میگه تو براش مهم 
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 بغضم ترکید وهای های به حال خودم گریه میکردم

 چقدر من بدبختم

 اهنگ محسن یاحقی وپلی کردم

سپردمت به اون که تو کنارش اسوده تری سخته تحملش ولی نمونده راه بهتری 
سپردمت به اون که من میمردم ازحسادتش اون اولین عشق تو بود میرم تاباشه 

رش دوسش داری میفهممت خودم دچار دردتم خودم دلیل ترید دستای اخ
سردسردتم سپردمت به لحظه ای که شادی میسازه برات به لحظه ای که بی من 
اون گوش میکنه به قصه هات سپردمت به اخرین لحظه افسردگیات به اون که 
 برگشتنشو خواب میدیدی تازگیا دوسش داری میفهممت خودم دچاردردتم خودم

 دلیل تردید دستای سرد سردتم دوسش داری میفهممت

 اشکام گوله گوله روصورتم میریخت

 ازخودم متنفربودم به خاطر اینکه هنوز دوسش دارم

 راه اومده ارو برگشتم دستمو روصورتم کشیدمو صورتم پاک کردم

 ازپله باال رفتم وارد خونه شدم

 همه درحال حرف زدن بودن لیال بادیدنم اومد سمتم

 حرف مهراد تو سرم اکو شد پس سعی کن این جلف بازیاتو به لیال یادندی

هه فکرکرده میتونه توهرمسئله ای دخالت کنه من لیالروخیلی دوس دارم کاری 
 نمیکنم که باعث دردسرش شه

 بالبخندبهش نگاه کردم
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 اومدکنارمو گفت

 شایلی چرا چشمات ورم کرده-

 بغضم گرفت

 اروم لب زدم

 یاطبیا بریم توح-

 سرشو به معنی باشه تکون داد

 باهم ازپله ها پایین رفتیم واروم اروم شروع کردیم به قدم زدن

 دلم خیلی گرفته بود بهتره یه سر به خاله اینا بزنیم

 بااین فکر سریع برگشتم طرف لیال

 لیال بریم دیگه-

 باشه-

 باهم وارد خونه شدیم

 به مامان نگاه کردم واروم لب زدم

 مامان-

 فاطمه چیه-

 نمیریم خونه خاله-

 مامان چندلحظه بهم نگاه کرد بعد سرشو تکون داد
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 غروب میریم-

 خوشحال سرتکون دادمو رفتم تو اتاق کوله پشتیمو برداشتم

چمدونو بازکردم مانتو گلبهی و زرشکیم وابی فیروزه ایمو تو کوله ام گذاشتم تونیک 
جونیمو با یه تونیک لیمویی مشکی حریرمو باشلوارمشکی جذب ،تونیک شلوار بام

وشلوارمشکی جذب تو کوله ام گذاشتم لباس زیرامم سه تا ست برداشتم شال 
 گلبهی زرشکی ابی فیروزه ایمو برداشتم وتو کوله گذاشتم

درکوله امو بستم رفتم طرف کیف بزرگ وجادارمشکیم کیف ارایشو هنذفری 
 وشارژرمو توکیفم گذاشتم ادکالنمم توکیفم گذاشتم

 ممم خب من وسایالم اماده بوداو

 باخوشحالی گوشه اتاق نشستم

 شماره خاله ارو گرفتم

 بعدسه تابوق برداشت

 الو-

 الو سالم خاله خوبین-

 مرسی شایلی جان شماخوبین-

 فدات خاله-

 نمیاین این طرفا-

 اتفاقا غروب مزاحمتون میشیم-
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 این چه حرفیه شمامراحمید پس منتظریم-

 مه سالم برسون فعال کاری نداریباشه خاله جون به ه-

 توهم سالم برسون شب میبینمتون خدافظ-

 خدافظ-

 گوشیو قطع کردم بالشتمو برداشتم درازکشیدم چشماموبستم خوابیدم

 باصدازدنای مامان چشمامو بازکردم

 خوابالو نگاش کردم

 باغرغر لب زد

 غروب پاشو اماده شو بریم خاله اینا منتظرن6پاشو ساعت-

 ام بلند شدم ورفتم سرویسسریع ازج

بعدانجام کارای مربوطه برگشتم تواتاق شادی مانتو سبز کتون اسپرت تنش بود 
جلو اینه مشغول بستن شالش بود بالخره از اینه فاصله گرفت به صورتش نگاه 

 کردم یه خط چشم بابرق لب ارایشش بود

صورتم پخش کردم رفتم جلو اینه به صورتم نگاه کردم کرم پودروبرداشتمو خوب رو 
خط چشم کلفت ودنباله داری پشت چشمام کشیدم گونه قهوه ای کمرنگمو به 

مات به لبام کشیدم اومممم عالی شدم  24گونه هام کشیدم ورژ مایع سرخ ابی 
رفتم طرف ساپورت کلفتم تنم کردم مانتو جلو باز حریرمشکیمو با تیشرت مشکی 

مز بود تنم کردم شال قرمز چروکیمو ساده که قلب برجسته ای که پراز پولک قر 
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برداشتم موهامو باز کردم یه کم به حالت چتری روصورتم ریختم بقیه ارو بافتم 
 شالو سرم کردم تا نصف سرم عقب بردم

ازپشت موهای بافته شدم ازادانه بیرون بود عطرمو برداشتمو حسابی باهاش دوش 
 گرفتم وسایلمو داخل کیفم گذاشتم

 به طرف مامانوشادی برگشتم گوشیمو برداشتمو

 من اماده ام-

 هردوتاشون به تکون دادن سرشون اکتفا کردن

 باهم از اتاق زدیم بیرون کوله امو رو شونه هام انداختم کیف بزرگمو تودستم گرفتم

باهم ازخونه زدیم بیرون بادیدن ماشین اژانس سریع کفش پاشنه تخم مرغی مو 
 ین شدیمپوشیدمو با مامان وشادی سوار ماش

 ماشین حرکت کرد بعد یه رب مامان لب زد

 ببخشید جلوی شیرینی فروشی پیاده میشیم-

 دقیقه رسیدیم جلوی مغازه بزرگ5راننده سرتکون داد وبعد 

 از ماشین پیاده شدیمو وارد شیرینی فروشی شدیم رفتم طرف قسمت شیرینی تر

نوع شیرینی بگیره مامان به نون خامه ای نگاه کردم به مامان اشاره کردم از این 
سفارش یک کیلو نون خامه ای وداد بعد چند دقیقه جعبه شیرینی وگرفتیم بعد 

 حساب کردن از مغازه خارج شدیم
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دقیقه 10تاخونه خاله راهی نبود به همین دلیل پیاده تا خونه خاله راه رفتیم بعد 
درباتیک  رسیدیم جلوی خونه ی ویالیی وشیک خاله اف اف وزدم بعد چند لحظه

 باز شد واردشدیم

متری خونه که دورتادورش گل کاشته شده بود یه درخت پرتقال گوشه 100به حیاط 
حیاط بود حیاط از سنگ ریزه ها پوشیده شده بود حرکت کردیم طرف ورودی خونه 
بعدچند لحظه رسیدیم روبه روی خونه ایستادم یه خونه ویالیی باسقف شیروونی 

ربود بادیدن خاله کاملیا باپسرش ارشام ،کاترین ،کاوه کنار مت400خوشگل که حدودا  
 همسرش لبخند رولبم نشست

 رفتم سمتشون اول ازهمه رفتم بغل خاله

 به گرمی منو توبعلش فشرد بامهربونی درگوشم زمزمه کرد

 خوبی ته تغاری خاله-

 خودمو لوس کردمو لب زدم

 شماروکه دیدم عالیم خاله جون-

 کردمو ازبغلش دراومدمگونه اشو محکم بوس  

 رفتم طرف کاملیارفتم بالبخند سالم دادم

 سالم شایلی خوش اومدی گلم-

 مرسی اجی-

خم شدمو به پسر سفید مثل برفش نگاه کردم تقریبا دوسالش بود توبغلم گرفتمش 
 ومحکم لپای تپلشو بوس کردم
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 ازجام بلند شدم به طرف کاترین رفتم لبخند کمرنگی زدمو اروم لب زدم

 سالم-

 بالبخند جواب داد

 سالم خوش اومدی-

 هنوز مثل بچگیات شیرین وتو دل برویی خوبی عشق داداش-

 لبخند پت وپهنی بهش تحویل دادم بلند گفتم

 بادیدن داداشیم بهترازهمیشم-

خندیدومنو توبغلش فشار داد بعدازاینکه حسابی تو بغلش رفع دلتنگی کردم از 
ره شدم بالبخند سالم کردم بامهربونی ذاتیش بغلش جداشدم به همسرش ساره خی

 جوابمو داد

 سالم عزیزم خوبی خوش اومدی-

 مرسی ساره جون دلم براهمه مخصوصا تو داداشی حسابی تنگ شده بود-

 عزیزم لطف داری مام دلمون براتو ورووجک تنگ شده بود-

 گونه اشو اروم بوسیدمو سرتکون دادم

 وارد خونه شدیمبالخره بعد چند دقیقه احوالپرسی 

خونه اشرافی بادکوراسیون امروزی پارکت قهوه ای سوخته که یه فرش ابریشمی 
دست بافت قهوه ای وسط هال بزرگ بود مبالی سلطنتی مخمل قهوه ای سوخته 

اینچ روبه روی مبل سه نفره بود میز عسلی بزرگ 70چیده شده بود ال ای دی 
 چوبی قهوای جلوی مبل سه نفره بود
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بزرگ پراز الماس به سقف خونه اویزون بود پرده های سلطنتی سفید قهوه لوستر 
 ای باگالی برجسته جلوه قشنگی به پنچره ها داده بود

اشپزخونه بزرگی سمت راست قرار داشت که یه قالیچه ِکرم پهن بود لوازم 
 اشپزخونه همه به رنگ استیل بود

ت که اتاق خوابها و هال سمت چپ خونه پله های مارپیچ به رنگ چوب قرار داش
 کوچیکی با اشپزخونه داشت

به طرف پله ها رفتیم وازش باال رفتیم دراتاق سمت راست وبازکردم این اتاق واسه 
من بود دکورش سفید صورتی بود تخت یه نفره باتشک صورتی وروتختی 

 سفیوبالشت سفید

به طرف کمد میز ارایش سفید که روبه روش اینه بزرگی قرار داشت وکمد صورتی 
رفتم لباسامو ازتوکوله دراوردمو توکمداویزون کردم تونیک لیمویی باشلوارجذب 
مشکیمو تنم کردم شال مشکیمو سرم کردم از اتاق زدم بیرون همون لحظه مامان 
وشادی از اتاق بغلی اومدن بیرون من اتاقم جدا بود ولی شادی ومامان تویه اتاق 

 میخوابیدن

 فتیم پایینسه تایی از پله ها ر 

نشستم که ارشام پرید بغلم منم که ازخداخواسته محکم بغلش کردم tv ورومبل جلو
ماچ ماچ هی لپای تپلشو بوس میکردم انقدر کیف میداد که نگوووووو انگار دارم 

 بهترین شکالت دنیارومیخورم

وروشن کردم وزدم ماهواره یکی ازکاناال فیلم عشق حرف حالیش نمیشه tv باخند
پخش میکردمنم که عاشق این فیلما نشستم پای فیلمو به بقیه که درحال ارو و

 حرف زدن وخندیدن بودن توجه نکردم باحرکت دختره ازخنده ترکیدم
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پسره ودختره سوارتاکسی میشن بعد اینکه دختره از ماشین پیاده میشه گوشیش 
کرمیکنه تو ماشین جامیمونه پسره پیاده میشه گوشیو میگیره طرف دختره دختره ف

پسره گوشی خودشو به دختره داده گوشیو پرت میکنه تو اشغالی بعدمیفهمه گوشی 
 خودش بود

دلم میخواست زمینوگازبزنم ازخنده درحال ترکیدن بودم همون لحظه ارشام خان 
 بیقراریش شروع شد

کاملیا اومدطرفمو بچه اروازم گرفتو برد بخوابونتش منم دوباره مشغول دیدن فیلم 
 شدم

 بالخره تموم شد1:30د بع

 با شنیدن صدای یااهلل شوهرخاله ازجام بلند شدم

 بادیدنش سالم بلندی کردم که بالبخند جوابمو داد

 بعد رفت سمت اتاق مشترکشون باخاله

 بعدچنددقیقه اومد

 شب بود9به ساعت نگاه کردم ساعت

وردعالقه خاله بااعالم شام حاظره مارودعوت کرد بریم سرمیز شام بادیدن غذای م
 م ساالدالویه تودلم اخ جونی گفتم وبا خوشحالی مشغول خوردن شدم

بعد یه رب سیرشدمو ازخاله تشکرکردم بعدازاینکه همه غذاشونو خوردن ظرفارو 
 بردم تو اشپزخونه مشغول شستن ظرفاشدم
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هوووووف کمرم نصف شد عجب گ*و*ه*ی خوردماااااااا ایششششششش بعد نیم 
 ساعت ظرفاتمو شدن

 باخستگی رفتم رومبل تک نفره کنارشادی نشستم

 شادی بالبخند نگام کردولب زد

 شایلی-

 بابیحالی لب زدم

 جونم-

 پس فردا قراره بریم دریا-

 بااین حرفش خستگی ازتنم دررفت وباذوق نگاش کردم

 راست میگی شادی-

 واال-

 بگو جون من-

 خندید

 به جون تو-

 زمزمه کردمبالبخند به مبل تکیه دادم باخوشحالی 

 !!!!!وای خدا عالیه چی بهترازاین

 سرخوش خندیدم
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بادیدن سینی چای دست خاله بالبخند فنجون چایی برداشتم وبدون توجه به 
داغیش سرکشیدم نفسم رفت ازداغش حس کردم یه گوله اتیش تو گلوم انداختم 
 زبونم بدجورمیسوخت نمیدونم صورتم چه شکلی شد که شادی بانگرانی لب زد

 شایلی خوبییییی-

این دیگه چه سوالیه واقعا حال من به خوب بودن میخورد سریع ازجام بلند شدمو 
رفتم تو اشپزخونه لیوان از اب سردکن یخچال پرکردمو بافشردن دکمه یخ چندتا 

 تیکه یخ تولیوان ریخت ابویه نفس سرکشیدم از سردیش دهنم اروم گرفت

 مو گرفتولی بعدچندلحظه سوزش وحشتناکی کل دهن

 با درد برگشتم سرجام خاله با ناراحتی نگام کردو گفت

 حالت خوبه شایلی-

 سعی کردم لبخند بزنم

 بالبخند زوری لب زدم

 خوبم خاله چیزی نیست-

 انگار بقیه منتظراین یک کلمه بودن چون دوباره شروع کردن به حرف زدن

ی خونه وصل شدم منم که دیدم درحال مگش پروندنم گوشیمو برداشتمو به وای فا
 و رفتم تو اینستا

بادیدن کلیپای عاشقانه دلم گرفت همه کنارعشقشون بعد عشق من بهم میگه 
 توبرام مهم نیستی

 بغضم راه نفس کشیدنمو بسته بود اعصابم داغون بود داغون
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گوشیو گذاشتم کنار وسعی کردم باچندتا نفس عمیق کشیدن بغضمو ازبین ببرم که 
 شدمخداروشکر هم موفق 

بی توجه به بقیه پرتقالی از ظرف برداشتم ومشغول پوست کندنش شدم بعد اینکه 
 اماده شد مشغول خوردنش شدم اخیش زبونم بهترشده هوووف

بالخره ساعت یه رب به دو شب کاملیا وکاوه رفتن خونه هاشون ماهم باشب بخیر 
شادی هم به طرف اتاقامون حرکت کردیم کاترین وارد اتاق خودش شد مامانو 

رفتن داخل منم وارداتاقم شدم شالمو دراوردمو موهامو باز کردم خودمو پرت کردم 
 روتخت و چشمامو بستم

با صدای در اروم چشمامو باز کردم بادیدن شادی که میخندید بیحال نشستم رو 
 تخت و با صدای دورگه شده ازخواب لب زدم

 چیههههههه-

 خندشو خورد وبااخم گفت

 خوای خبر مرگت پاشینمی2:30ساعت -

 با چشمای گردشده نگاش کردم یه دفعه جیغ خفه ای کشیدم

 دروغ نگو شادی-

 وا مرض دارم مگه اون گوشی-

 وامونده اتو یه نگاه کن ببین

سریع گوشیمو از کنار تخت برداشتم به صفحه گوشیم زل زدم راست میگفت 
 2:30ساعت
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داخل اتاق خداروشکرهمه  یکی زدم پس کلم واز جام پاشدم ورفتم طرف سرویس
 اتاقا سرویس جداگانه داشت

سریع رفتم طرف کمد ولباس زیر ست مشکیمو برداشتم تونیک مشکی حریرم که 
یه کمربند ظریف طالیی میخورد وساده ساده بود وبرداشتم باشلوارمشکی جذبم 
حوله سرخ ابی بزرگمو به همراه لباسام رو تخت گذاشتمو پریدم توحموم دوش اب 

مو بازکردم رفتم زیردوش اب گرم حالمو جا اورد بعداز شستن موهام بابدبختی گر 
 موهامو برس کشیدم مگه تموم میشد هوووووووف

دقیقه تموم شد سریع دوش گرفتمو بعداینکه حسابی خودمو برق 25بالخره بعد 
انداختم از حموم زدم بیرون باحوله خوب موها خشک کردم بعد لباسامو پوشیدم 

م دارمو ازاد دورم رهاکردم با برس دوباره موهامو شونه کردم باکش سر موهای ن
دم اسبی بستمشون به خودم تواینه نگاه کردم خوب شدم بدون هیچ ارایشی رفتم 

 بیرون ازپله ها بادوو پایین رفتم که دیدم بعله درحال خوردن نهارن

ه م شامی شدم منم رفتم سرمیزوباسالم بلندباالیی مشغول خوردن غذای موردعالق
بعداینکه سیر شدم به کمک شادی ظرفای نهاروجمع کردیمو بازمن بدبخت مشغول 

 شستن ظرفا شدم این واهنگو زیرلب می خوندم

میدونستم که دروغ بودن همه حرفات میدونستم خوب فکراینکه تو نباشی کنارم 
تنها منو میترسوند چقده زود همه حرفا وقول وقرارات از یادت رفت منو رومن 

تواین خونه توخیالت تلخت میدونستم اگه هرجایی باشی توبی من حرفی ازمن 
نیست کنارتوچه باشم چه نباشم انگار منو یادت نیست من هنوزم مثل قدیما 
عاشقت هستم نمیدونم گناههم چی بوده که قلبت زده شد ازمن دوست دارم ولی 

تطرم نیست عشقی که به انگار دل توبامن نیست میدونم اگه رفتنی باشم کسی من
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پای تو دادم به خدا کم نیست دوست دارم ولی انگار دل تو بامن نیست میدونم 
اگه رفتنی باشم کسی منتظرم نیست عشقی که به پای تو دادم بخداکم نیست 
میدونستمیه روزی میری امانه انقدر زود واسه من سخته ولی انگارواسه توراحت 

ب تورولرزوند من میخواستم که فقط تو مال خودم بود بگواخه کی جای من اومد قل
باشی ولی تو خیلی اسون وراحت منو تنها گذاشتی به دروغم شده بازم بگو دوسم 

 داشتی

دوست دارم ولی انگار دل تو بامن نیست میدونم اگه رفتنی باشم کسی منتظرم 
 نیست عشقی که به پای تو دادم بخداکم نیست

 هو باصدای شادی هول برگشتم طرفشتوحالو هوای خودم بودم که ی

 اخماش حسابی توهم بود لب زدم

 چیشده شادی-

 چته کنسرت راه انداختی-

 محکم زدم توسرم نکنه بلندخوندم

 مگه شمام شنیدین-

 نه تنها ما بلکه ده تا همسایه اونورترم شنیدن صدای شمارو-

 خاک توسرم واقعا

 بیخیال لب زدم

 خب حاالمگه چیشده-

 تارکنی بدنیستمثل ادم رف-
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پوزخندی به حرفش زدم دوباره مشغول شستن شدم باالخره بعد نیم ساعت تموم 
 شد

 بادیدن سماور که اب جوش بود به تعداد همه چایی ریختم و بردم توسالن

 همه درحال حرف زدن بودن

 خاله بادیدنم لبخند مهربونی زد

 نشستمtv سینی چای وگذاشتم رومیزو خودمم رومبل روبه روی

کنترلوبرداشتم وزدم شبکه سه که بادیدن تبلیغات بازی پرسپولیس پریدم باال همه 
 باتعجب نگام میکردن که سریع لب زدم

 واااااااای امروز بازی پرسپولیس با سپاهان-

 همه باخنده سرتکون دادن

سریع ازجام بلند شدم تقریبا دوساعت دیگه بازی شروع میشد تندتند ازپله ها باال 
داتاقم شدم مانتوجلوباز حریرمشکیمو با تیشرت مشکی ساده که قلب رفتم وار 

برجسته ای داشت پرپولک قرمز بود تنم کردم شلوارجذب مشکیمم تنم کردم شال 
مشکیمو سرم کردم یه رژ صورتی مات به لبم زدم کیف پولمو از کیفم برداشتمو 

 سریع پرسید ازاتاق زدم بیرون تندتند ازپله ها رفتم پایین مامان بادیدنم

 کجا داری میری-

 دارم میرم یکم خرتوپرت بخرم االن میام-

 زود بیایی ها-

 باحرص لب زدم
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 چشمممممممممم-

 بادوو وارد حیاط شدم با سرعت زیاد ازخونه زدم بیرون

خیلی اروم وخانومانه راه افتادم طرف سوپرمارکت که یکم باخونه فاصله داشت 
ایه سالم کوتاه رفتم طرف قفسه خوراکیا دوتا بعدیه رب رسیدم سریع وارد شدم ب

چیپس ساده دوتا سرکه ای دوتا فلفلی دوتا چیپس باطعم خامه وقارچ برداشتم 
 رفتم طرف پفکا سه تا چاکلز ازاون بزرگا برداشتم سه تا هم چیتوزموتوری برداشتم

تا ماست موسیربرداشتم 3دوتا بسته بزرگ الوچه برداشتم رفتم طرف یخچالو
دتا یخمک البالویییه بسته تخمه ابلیمویی برداشتمو گذاشتم رو میز که حساب باچن

 کنه همه ارو تویه کیسه پالستیکی بزرگ ریختو گفت

 تومن40قابل نداره -

کارتمو دراوردمو بعد حساب خوارکیا کارتو گرفتم با اون کیسه پرازخوراکی از مغازه 
دم که سریع درباز شد فاصله زدم بیرون بعد یه رب پیاده روی رسیدم اف اف وز 

 حیاط تاخونه ارو دوییدمو رفتم داخل

 شادی بادیدن من لب زد

 اوووووووو چه خبره بابا-

خندیدمو رفتم تواتاقمو بعد عوض کردن لباسام رفتم تو اشپزخونه از خاله دوتاکاسه 
بزرگ شیشه ای گرفتم چیپسارو داخل یه ظرف ریختم دوتا ازپفکا کل ظرف بعدی 

 یه ظرف دیگه کوچیکترازاون دوتا بود گرفتم تخمه ارو ریختم داخلشپرکرد 
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گذاشتم وخودمم tv الوچه هارم توپیش دستی ریختم همه ارو رومیز روبه روی
رومبل ولو شدم خب یه ساعت دیگه بازی شروع میشه فعال یکم باگوشی وربرم 

 ببینم چخبره رفتم تواینستا واستوری گذاشتم

 وسالمعشق فقط یک پرسپولیس 

 باافتخار پرسپولیسیم

 خب بزار برم تیشرت پرسپولیسمو بپوشم

 هووف من که نیاوردمش

 دلم میخواست گریه کنم که شادی باخنده اومد جلوم

 باعصبانیت لب زدم

 شادی حالم خوب نیست برو-

 باخنده گفت

 چته کشتیات غرق شده-

 بابغض لب زدم

 تیشرت پرسپولیسمو نیاوردم-

 به حالت قهررومو ازش گرفتم اومد کنارم نشست وگفت خنده سرخوشی کرد که

 خب حاال قهرنکن یه لحظه بیا بریم تواتاق کارت دارم-

 باجیغ گفتم

 نهههههههههههههه-
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 خنده بلندی کردکه از حرص دلم میخواست سرمو بکوبم تودیوار

 توحاال بیا-

بی حوصله باهاش رفتم داخل اتاق بادیدن تیشرت پرسپولیسم روتخت جیغ 
 بنفشی ازخوشحالی کشیدمو پریدم بغلش با خوشحالی لب زدم

 عاشقتم شادی میفهمی عاشقتم-

باخنده سرشو تکون داد سریع تیشرتمو برداشتمو رفتم تواتاق خودم تونیکمو 
دراوردمو تیشرتمو تم کردم باخوشحالی رفتم جلو اینه سریع بادستمال مرطوب 

کردم خط چشم کلفت ودنباله دار رژمو پاک کردم کرم پودر وخوب روصورتم پخش  
پشت چشمام کشیدم یه رژ جیگری وخیلی ناز مات مایع که باتیشرتم سط بود 

 رولبم کشیدم هم خوشرنگ بود هم پررنگ عاشق رژامم خخخخخ

بعداینکه حسابی رژوبه لبام کشیدم به خودم نگاه کردم خیلی خوشگل شدمموهامو 
برداشتم وزدم به برق بعد اینکه همه بازکردم اتوموم که همیشه توکوله ام بود 

موهامو کامال لخت لخت شد باخوشحالی همه ارو دورم ریختم بعداینکه اتومو مو 
گوشیمو tv توکوله م گذاشتم ازاتاق زدم بیرون بادوو رفتم پایین نشستم رومبل جلو
 که رومیز جلوم بود برداشتم چندتاعکس باژستای مختلف سلفی گرفتم

 وق صداش زدم باخنده اومد طرفم وپرسیدبادیدن شادی با ذ

 احیانا عروسی میری-

 باخنده سرتکون دادم ولب زدم

 اجی جونم-

 چشماشو گردکرد بالحن بامزه ای گفت
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 بازچی میخوای که اینجوری مهربون شدی-

 باخنده گفتم

 چندتاعکس ازم میگیری-

 باتاسف سرتکون داد

چندتا عکس ازم گرفت  ازجام بلندشدمو چندتاژست خوشمل گرفتم بعداینکه
گوشیو داد دستم منم بادیدن عکسا ذوق کردم درحد لیگ برتر همه ارو پست کردمو 

 زیرش نوشتم باافتخارمن یه پرسپولیسیم

پست کردمو گوشیمو خاموش کردم که دیدم بازی داره شروع میشه باهیجان 
 شروع کردم به نگاه کردن

 ستادمنفسم داشت میرفت ازاترس تند تند صلوات میفر 

بازی کنای سپاهان به دروازه مون فشار اوردن بالخره یکیشون شوت کرد  20دقیقه
 که کورنر رفت

 زل زدن tv چنان جیغی کشیدم که همه اومدن وبه

 بعد چندلحظه رفتن

خداروشکر نتونستن گل بزنن باحرص پشت سرهم چیپس وتودهنم میذاشتم 
اول بدون گل تموم شد دقیقه 45باحرص تند تند چیپس وپفک میخوردم هوف 

باحرص ناخونای مصنوعیمو تودستم فشاردادم که ناله دراومد به کف دستم نگاه 
کردم یکم خونی شده بود بادستمال کاغذی دستمو تمیز کردمو برای چند لحظه 

 چشمامو بستم
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باشنیدن صدای سوت چشمامو بازکردم هووف نیمه دوم شروع شد منم مثل نیمه 
دم به خوردن بادهن پربعضی ازبازیکناروفحش میدادم اول بااسترس شروع کر 

داشتم پفک تو دهنمو میجوییدم که یهو یکی ازبازیکنامون اشتباه کردوتوپ افتاد 
 دست رقیب باجیغ لب زدم

بیشرف کودن تو برو خونه دستشویی بشور به جایی بازی توپرسپولیس الهی حناق -
 بشه اون پولی که میگیری کثافتتتتتتتتتتتتت

 ینجوری داشتم فحش میدادم که یهو کاپیتانمون گل زدهم

 چنان جیغی کشیدم حنجرم خط افتاد

 باال پایین پریدم وبا جیغ جیغ گفتم

 گللللللللللللللللللللللللللل ؛هورااااااااااااااا گللللللللل زدیمممممممممممممممممم-

زی چشم بعد دودیقه خوشحالی نشستم سرجام وباخوشحالی وهیجان به ادامه با
دقیقه دوباره یه گل دیگه زدیم این دفعه چنان جیغ زدم همه 20دوختم که بعد 

 اومدن کنارم

 ولی بدون توجه به اونا دوباره باجیغ جیغ لب زدم

 هوراااااااااا گل زدیمممم جونننننن جوننننن-

 شروع کردم به قردادن

پخش شدن همه بهم نگاه کردن یه دفعه خونه ترکید ازخنده شادی و کاترین 
 روزمین

 مامانو خاله هم با خنده نشستن رومبل
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 منم که یکم اروم شدم سریع گوشیمو برداشتمو رفتم تواینستا

 شروع کردم استوری گرفتن

 باخوشحالی به دوربین نگاه کردمو لب زدم

سالم به همه همینطور که درجریانیدهمین االن پرسپولیس دوتا گل زد ومن -
تون تقسیم کنم وبازهم میگم عشق فقط در یک کالم خواستم این خوشحالی باهم

 ☆پرسپولیس☆خالصه میشه 

 قربون همگیتون عاشقتونم

 یه بوس هوایی روبه دوربین فرستادم بادستم بای بای کردمو استوری گذاشتم

به تلویزیون زل زدم دیگه اخرای بازی بود من منتظر سوت داور بودم که تو اخرین 
ه زدجیغ بلندی کشیدم که داورسوت پایان وزد وبازی دقیقه پرسپولیس یه گل دیگ
 سه هیچ به نفع ما تموم شد

 ولو شدم رو مبل چشمامو باخوشحالی وارامش بستم

بعد یه رب از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه مامان شادی وخاله درحال صحبت 
 بودن منم کنارشون نشستم وباخوشحالی لب زدم

ه همتون بستنی بدم پاشین بریم بیرون شیرینیو خب شیرینی بردمون میخوام ب-
 بدم

همه باخنده رفتن که اماده شن منم مثل بقیه رفتم تواتاق رفتم طرف کمد شلوار 
جذب بیرونمو پوشیدم با مانتو شنلی زرشکیمو که دکمه نامرئی میخورد مانتومو 

ون تنم کردم موهامو دم اسبی بستم شال مشکی سرم کردم بازم بیشترموهام بیر 
 بود ولی خب عیبی نداره
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کیف پول وگوشیمو توکیفم گذاشتم به خودم تو اینه نگاه کردم ارایشم هیچ تکون 
نخورده بود یکم دیگه برای احتیاط رژلبمو تمدید کردم که اصال نیاز نبود ولی چون 
من کرم دارم باید این کاروانجام بدم خخخخخ عطرمو برداشتمو حسابی باهاش 

 دوش گرفتم

 بم کیفمو برداشتمو ازاتاق زدم بیرون وازپله هارفتم پایینخب خو

 بادیدن مامان خاله وشادی که اماده رومبل نشسته بودن لبخندزدم

بادیدنم ازجاشون بلندشدن مامان مانتو قهوه ای سوخته باشلوارپارچه ای خوش 
دوخت پوشیده بود روسری ساتن قهوه ای هم سرش بود خاله مانتو سورمه ای 

تنش بود باشلوار پارچه ای روسری کرمم روسرش چادرشم سرش بود  کارشده
شادی مانتو ابی اسمونی خوش دوخت که استین سرب بود تنش بود شال 
همرنگشم سرش کرده بود شلوار جدب سفیدم تنش بود ارایش دخترونه وکمرنگی 
که خط چشم ظریف و رژ اجری کمرنگ بود ارایشش بود خواهرم بااینکه 

 ما همیشه تیپش ساده سدانشجوعه ا

 اومم بذارید یکم ازشادی بگم دانشجو روانپزشکیه امسال لیسانس میگیره

لبخند زدمو همگی ازخونه زدیم بیرون کفش عروسکی مشکیمو پام کردم باهاشون 
 ازخونه خارج شدیم

باهم اروم راه میرفتیم تا بالخره بعداز یه رب به میدون رسیدیم بادیدن بستنی 
 رفتیم سمتش فروشی بزرگی

سالش باشه سالم کردم بالبخند جوابمو 22رفتم طرف فروشنده جوونی که میخورد 
 داد به مامان وخاله وشادی نگاه کردم وپرسیدم
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 خب چی میخورید-

 شادی ومامان گفتن

 بستنی قیفی باشکالت-

 سرتکون دادم به خاله نگاه کردمو بالبخندلب زدم

 خاله جونم شما چی-

 لبخند گفتبهم نگاه کردو با

 هرچی خودت بخوری-

 بالبخند سرتکون دادمو روبه فروشنده گفتم

 دوتا بستنی قیفی باشکالت دوتا معجون-

سرشوتکون داد رفتم کنارمامان اینا رویکی ازصندلیا نشستم بعد پنج دقیقه 
 سفارشامونو اوردن قبل اینکه بخوریم لب زدم

 سلفی بگیریم خب خب قبل خوردن شیرینی برد پرسپولیس بیاین یه-

 همه باخنده سرتکون دادن منم گوشیمو دراوردم بایک دو سه یه سلفی عالی گرفتم

سریع تواینستاپست کردمونوشتم اینم شیرینی برد پرقدرت پرسپولیس و ثبت 
 کردم

همگی مشغول خوردن شدیم بعد خوردن ازجام بلند شدمو رفتم طرف فروشنده 
 م داخل اخم کردم وجدی روبهش لب زدمولی چون داخل مغازه بود مجبور شدم بر 

 خب حساب میزما چقدرشد-
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 بالبخند چندشی بهم نگاه کرد

 ایششش پسره جلبک

 بیشتراخم کردم که باهمون لبخندچندشش لب زد

 مهمون ما باشید-

 باجدیت لب زدم

 ممنون نیاز نیست چقدرشد-

 تومن20قابل شمارو نداره-

 کارتمو دادم دستش

ازش گرفتم خواستم بیام بیرون که صدام کرد برگشتم بعد حساب کردن کارتمو 
 طرفش

 یه برگه کوچولو گرفت طرفم به برگه نگاه کردم ازعصبانیت روبه انفجار بودم

 دیگه حالیم نبود چی میگم باصدای نسبتا بلند گفتم

 اشغال نکبت-

 بدون توجه بهش سریع از مغازه زدم بیرون

 سریع روبهشون کردمو گفتم

 پاشید بریم-

 مه باتعجب ازرفتارم باهام حرکت کردیمه
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ایششش پسره االغ چه رویی دارن مردم توروز روشن به ادم شماره میدن هوووف 
خدااااابهم ارامش بده چندتانفس عمیق کشیدمو باهم بعد یکم گشتن توخیابونا 
رفتیم خونه بی حوصله ازپله ها باال رفتم وسریع وارد اتاق شدمو لباسامو عوض 

 نیک شلوارمشکیم افتادم روتخت تا سرم رسید روبالش خوابم بردکردم باتو

باصدای مامان ازخواب بیدارشدم بادیدن مامان باالی سرم باتعجب زل زدم بهش 
 که باخنده لب زد

 پاشو خرس خوش خواب بیا پایین شام بخور-

منم باخنده سرتکون دادم وازتخت اومدم پایین رفتم داخل سرویس وصورتمو با 
 ستم بادستمال خشک کردممایع ش

جلوی اینه ایستادم بدون ارایش قیافه م معصومانه تره اما همیشه حتی بدون 
ارایشم منو باشادی اشتباه میگیرن هرکس منو شادی نشناسه وماروببینه فکرمیکنه 

 من خواهر بزرگم اصال ازاین موضوع ناراحت نیستم

 بیخیال بابا

تاق زدم بیرون ازپله هاپایین رفتم وارد سریع موهامو با کلیپسم جمع کردمواز ا
 اشپزخونه شدم وسالم ارومی کردم ورویکی ازصندلی ها نشستم

 بادیدن ماکارونی باخوشحالی مشغول خوردن شدم

بعد یه رب غذامو کامل خوردمو ازجام بلندشدم ظرفمو داخل سینک گذاشتمو 
 بالبخند روبه خاله لب زدم

 ه عالی بوددستت دردنکنه خاله جون مثل همیش-

 نوش جونت گلم-
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از اشپزخونه خارج شدمو رو مبل نشستم زدم همون کانال دیشبه که فیلم عشق 
حرف حالیش نمیشه ارو پخش میکرد بادیدن فیلم که شروع شده بود دقیق 
مشغول نگاه کردن شدم بالذتو حسرت به اون دوتا زل زدم خوش به حالشون 

 شادی کنارم نشستو با خنده گفت

 یلماچیه نگاه میکنی توووواین ف-

 خیلی قشنگه شادی-

 دیوونه-

بعد یه ساعت فیلم تموم شد به شوهر خاله نگاه کردم که رومیز غذاخوری نشسته 
بود وگوشت وبرای کباب تیکه تیکه میکرد باماست ِسون اب لیمو پیاز نمکوفلفل 

 سیاه مزه دارمیکرد

یمو پیاز نمک فلفل سیاهو خاله هم مرغارو برای کباب خوردمیکرد تو ظرف اب ل
 زعفران میریخت

 منم بی حوصله رفتم طرف اتاق که وسایل فردارو جمع کنم

ازپله اباال رفتمو وارد اتاقم شدم کوله امو باز کردم مانتو گلبهیمو که کرب اسکاجی 
بود تا زیرزانوم بود استیناش مچی بود بادکمه کوچولو صورتی بسته میشد کامل 

ش دارم خیلی نازه باشلوار مشکی جذبم عالی میشه بایه شال ساده بود خیلی دوس
 وکیف وکفش مشکی عالی میشه خب اینم ازوسایل فردا

باخوشحالی روتخت دراز کشیدمو گوشیمو روشن کردم یه رمان انتخاب کردمو 
مشغول خوندن شدم اصال متوجه ساعت نبودم بعد اینکه رمان تموم شدچشمامو 

 صبح بود3وگوشیم نگاه کردم جانننننننن ساعت بادست مالیدمو به ساعت ت
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یعنی خاک توسرممممم بااین خوابیدنم سرمو روبالشت گذاشتم ولی خوابم نبرد 
گوشیمو روشن کردمو رفتم توگالری به عکس خودمو مهراد که من دستمو به کمر 
زده بودموکنارش ایستاده بودم اون دستاش توجیبش بودو جنتلمن به دوربین زل 

 د ولی حتی تو عکسم سرد بودنش حس میشدزده بو

 هووووف خدا دارم دق میکنم دقققققققق

 دوباره فکرم رفت سمتش

خیلی وقته که تو تهران کارمیکنه درسشو تا فوق لیسانس معماری خوند واالن تو 
یه شرکت معماری کارمیکنه درامدشم خوبه یه ماشین دویصدوشیش قرمزالبالویی 

یسیه اخ جووون اگه االن شادی کنارم بود میزد توسرم داره اونم مثل من پرسپول
 میگفت هوف بازتوهم زد

 خخخخخ

 یه خونه کوچیک خریده توتهران ولی عاشق شماله

باحسرت به صورتش نگاه کردمو عکسو به خودم فشردمو باحسرت گوشیمو 
 خاموش کردم وسرمو روبالش گذاشتم خوابیدم

بی میسوخت دوباره روتخت دراز کشیدم باصدای در از خواب پریدم چشمام ازبیخوا
 که دربازشد ومامان بااخمای درهم اومدطرفم باحرص لب زد

 تو که هنوز خوابیدی پاشو ذلیل شده اماده شو همه دارن اماده میشم-

 دلم میخواست جیغ بزنم بگم بیخیالللللل من شین من نمیاممممممممممممم

رای مربوطه چندمشت اب سرد باحرص از تخت پایین اومدم ورفتم سرویس بعدکا
به صورتم زدم که خوابم کامل پرید مسواکمو زدمو از سرویس خارج شدم مامان 
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رفته بود هووووف رفتم طرف لباسام شلوارجذب مشکیمو تنم کردم تاپ سفیدمو 
پوشیدمو مانتو مو تنم کردم دکمه هاشو بستم رفتم جلو اینه اتومو مو برداشتمو 

د یه طرف موهامو کج روصورتم ریختم ازاد گذاشتم بقیه کل موهام اتو کشیدم بع
ارو دم اسبی باکش پاپیونی سفیدم بستم بعد دستگاه ویفو ازکوله م برداشتم و به 

 برق زدمو اون قسمت موهای ریخته شده تو صورتمو ویف کردم خوب شده

یکم تافت به موهام زدم مشغول ارایش شدم کرم پودرمو خوب روصورتم پخش 
ط چشم کلفت ودنباله دارمو پشت چشمام کشیدم ریمل ضدابمو به کردم خ

موژهام زدم گونه های کمرنگ صورتی وبه گونه هام کشیدم یه رژ مات مایع صورتی 
ساعته به لبام کشیدم چندبار کارمو تکرار کردم بعداینکه راضی 24پررنگ اکلیکلی 

 شدم به خودم تواینه نگاه کردم عالی شدممم

مو باهاش دوش گرفتم گردنبند ظریف نقره اموکه یه قلب کوچولو ادکلنمو برداشت
داشت که بانگینای ریز کارشده گردنم انداختم انگشترمم که دستم بود شال مشکی 

 مدل چوروکیمو سرم کردم

درصدشارژ 80موهامو ازاد بیرو گذاشتم کیفمو برداشتم گوشیمو روشن کردم خب 
کیفم بود ادامس ریلکسو باطعم توت فرنگی داشت کافیه پاوربانکمو برای احتیاط تو 

تودهنم انداختم کیفمو تودستم گرفتم وگوشیمم تودستم گرفتم ازاتاق زدم بیرون 
وتندتند ازپله ها پایین اومدم بادیدن همه که حاظر بودن خنده م گرفت مامان یه 
مانتو بادمجونی خنگ تنش بود با روسری همرنگ وشلوارمشکی شادی مانتو 

وش رنگی تنش بود باشال سفید یه ارایش دخترونه که فقط رژ قهوه لیمویی خ
ایش بیشتر معلوم بودخودنمایی میکردوکیف وکفش سفید کاترین مانتو قرمز 

 وتنگی باارایش غلیظ
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خاله مانتو خوش دوخت کرم تنش بود باروسری همرنگش شلوارپارچه ای مشکی 
رم استین بلند باشلوارکتون باچادری که سرش بود شوهرخاله یه پیرهن چارخونه ک

 کرم تنش بود

ازخونه خارج شدیم کفش مشکی پاشنه تخم مرغیمو پوشیدمو بعداینکه همه 
کفشاشونو پوشیدن باهم سوارماشین پورشه شاستی بلند مشکی شوهرخاله شدیم 
خاله جلو نشست منو شادی مامانو کاترین عقب یکم جامون تنگ بود ولی بالخره 

 ج شدیمجاشدیم ازحیاط خار

 شوهر خاله به طرف دریا حرکت کرد بادیدن سوپرمارکت سریع گفتم

 شوهرخاله نگه دار یکم خرتو پرت بخرم-

سرشوتکون داد ماشینو روبه روبه روی سوپرمارکت پارک کرد ازماشین پیاده شدم 
 که شوهرخاله هم پیاده شد باهم وارد سوپرمارکت شدیم

تا بیته بزرگ لواشو الوچه 4فک برداشتم تا پ7تا چیپس باطعمای مختلف برداشتم6
برداشتم دوتا بسته تخمه اب لیمویی برداشتم به تعداد همه کیک صبحانه باطعم 
پرتقال برداشتم با شیرکاکائو بردم رو صندوق گذاشتم فروشنده همه اروودوتا کیسه 

 پالستیکی بزرگ ریخت وگفت

 تومن79قابل نداره -

 حساب کردشوهرخاله سرشوتکون دادو همه ارو

 خخخ بهتر

 منم با کیسه های خرید سوارماشین شدم
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شیرکاکائوکیک وبه همه دادمو همه مشغول خوردن شدیم بعد خوردن شوهرخاله 
ماشین وروشن کرد و به طرف دریا حرکت کرد بعد نیم ساعت رسیدیم بعداینکه 

 ورودیو حساب کردیم واردمحوطه شدیم

 بعدپارک ماشین وسایل وبرداشتیم

ومامان زیراندازارو پهن کردن سبد خوراکیا ومنقل کباب وباذغال وجابه خاله 
جاکردیم منم با خوشحالی خوراکیارو کنارشون گذاشتم گوشیمو برداشتم و گوشیم 

 برداشتم و روبه مامان لب زدم

 خب من میرم کناردریا-

دقیقه رسیدم روبه روی 5سرشو تکون دادوهمگی نشستن منم رفتم طرف دریا بعد
 ا به دریا زل زدم اروم اروم بوددری

 گوشیمو روشن کردم اهنگ مهرابو پلی کردم

انقدربی توتواین پادگان غریبم که نگو همرنگ خیابونا یه نفروگم کردی اره ازسرتب 
انقد عکساتو بوسیدم که نگو ماکه گفتیم خاکیم له کردی اره روزا زودمیگذره چون 

ه عمره کمی نیست یه نامه میرسه بگذرد غمی نیست ولی این دوسال منو میکش
به دست بااسم نویسنده دعاکن مادرم نبینه که دیگه نمیخنده تموم خاطرات 
باهامه توکول انفرادی خداحاللت نکنه منو باگریه فرستادی این هوای سرد این 
مرخصی کشته نذارنگاهی بندازم به خاطرات پشتم چندوقت پیش یه نفریه 

لمو گرفت یه دفعه گفت سربازا محکومن به بیداری یادگاری داد یه جمله که حا
 حاجی گفتی بیخیال مشتی اون که رفته رفته

...... اصنبیخیال اگه عاشقتم پدرسگ حال منو نگاه همه دنیا به ما زدن توام مارو
منو به درد کشیده حال خوندن نداشتم تکس دادم باالیی خوندن همه بچه هایی 
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کارسازنیست غمه میخوام واسه ی بریدن شکستم   که باهاشون میپریو دیدم تیغت
چقدرپای این رابطه من میترسم ازاین کوچه هاردمیشم دوباره یادتو به این تفنگ 

 نگاه کنم دوباره یادتو تواین هوای پیاده سرددوبار

دوباره یادتو چشم نامحرم زیاده بیپوش لباستو قسم خوردن نداره ولی ابوالفضلی 
لباس من فرم شباروی برجک بایادت چشمامو میبندم  ظلم توروشن بپوشی ولی

 سیگارجواب نمیده دیگه گل بارون مغزم

همه ی شهرمهیاستا نکنه تورو اتیش معرکه باالستا نکنه تورو پشت دیوارنشستن 
نکنه تورو نانجیبا همه هسته نکنه تورو نکنه نکنه بهم بگن رفتی نکنه چشمامو 

 گه دیره اخ مهراب میمیرهماتم بگیره نکنه یه روزبیای که دی

 اهنگ قطع کردم رو شنا نشستم به فکرمهراد افتادم

 کاش االن منو مهراد باهم میومدیم دریا عاشقانه مثل همه عاشقا

 اشک توچشمام حلقه زد

 خدایا دارم داغون میشم دارم میمیرم

 به خودم پوزخند زدمو بابغض زمزمه کردم

 اون منو نمیخواد نمیخواددددددد

 توموهام فرو کردمو به اسمون زل زدمدستمو 

خدایا منو میبینی خدایا دیگه طاقت سردبودنشو ندارم خدایاخودت بهم 
 صبروقدرت بده

 سرمو انداختم پایین بادرد لب زدم
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 باتمام وجودم عاشقتم عشق مغرورمن

 گوشیمو روشن کردمو چندتا سلفی خوشگل گرفتم

 بادیدن شادی لبخندزدم

 تاسلفی گرفتیماومد کنارمو باهم چند

 حاال نوبت عکسای تکیمه به دریا زل زدم

 شادی ازنیمرخم عکس گرفت

 دستامو بازکردمو سرمو روبه اسمون گرفتم یه عکس دیگه

 عکس اخر زل زدم به دوربین ولبخندزدم

 چندتا عکس از شادی گرفتم

 باهم رفتیم کنار مامان وخاله وکاترین

 شوهرخاله مشغول کباب زدن بود

 نشستم همه عکسامو پست کردم تواینستا زیرش نوشتممنم سریع 

 یه گردش عالی کنار بهترین ادمای زندگیم

 وثبت کردم

 یکم با کاترین شوخی کردیم که یهو پرسیدم

 راستی اینجا مردونه زنونه جداست-

 کاترین لبخندزنون جواب داد
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 نه شایلی جان جدانیست-

 بااین حرف کاترین لبخندشیطونی زدمو لب زدم

 ب خب پاشید بریم جلو دریا یکم کیف کنیمخ-

کاترین خودشو سرگرم گوشی کرد منم دست شادی وگرفتمو به زور بلندش کردم 
 رفتم طرف دریا

 به شادی نگاه کردمو با خنده گفتم

 اجی جوووونم-

 خرخودتی چیه حاال-

 یه اهنگ بذار باهم برقصیم-

 ر ردشهچییییییی شایلی مگه نشنیدی اینجا جدانیست شاید پس-

 نه بابا پسرکجابود خواهش میکنم-

 نهههههههههه-

 خب پس یه اهنگ بذارخودم برقصم-

 واقعا که-

 اهنگ شهاب تیام منوتو پلی شد منم بیخیال اطرف شروع کردم رقصیدن

 به شادی اشاره زدم فیلم بگیره شادیم

 باحرص مشغول فیلم گرفتن شد
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ند دقیقه اهنگ چی داری تواون منم قرمیدادم وباناز خودمو تکون میدادم بعد چ
نگات محسن ابراهیم زاده باعث شد شالمو ازسرم بردارم موهامو بازکردم ومشغول 

 قردادن شدم

باصدای سوت ودست چندنفر منو شادی مثه سکته ای هابهم نگاه کردیم بادیدن 
چندتا پسر جوون که میخورد همسن مهراد باشن زوم شدم روشون یکیشون شلوار 

شرت سفید تنش بود هیکل عضله ای معلوم بود باشگاه میره چندسال مشکی باتی
موهای مشکی ابروهای مشکی باچشمای ابی پوست صورتش گندمی بود بینی 

 !!!قلمی و کوچیک صورت گرد وتوپر لبای قلوه ای جذاب

 قدش از مهرادیکم بلندتربود

ده والغر یکی دیگه شلوار کتون قهوه ای با تیشرت مشکی پوست سفید صورت کشی
 ابروهای حالت دار چشمای بادومی عسلی

دماغ عملی سرباال که بهش میومد لبای خطی قدش ازاولیه کوتاه تربوددرکل بدنبود 
سومیه شلوار سورمه ای با تیشرت توسی قدش مثه دومیه صورت پرو کشیده 
چشمای قهوه ای تیره بینی عقابی لبای برجسته وهیکل روفرم چهارمیه تیشرت 

باشلوارمشکی هیکل عضله ای مثله اون سه تا قدش هم قد اولیه پوستش زرشکی 
برنزه چشمای توسی درشت دماغ عملی وصاف که خیلی بهش میومد صورت 

 کشیده و پر لبای گوشتی خیلی خوشگل

 اینارو بایه نگاه گذرا فهمیدم ماشاال چشم نیست که دوربینه خخخخخخ

مو دم اسبی بستم شالمو از شادی که گوشیمو ازشادی گرفتم و خیلی خونسرد موها
مثل ببر زخم خورده نگاه میکرد گرفتم ومثل اول سرم کردم بهشون نگاه کردم دیدم 
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بالبخند زل زدن به منو شادی ایشششششش خدایا یکم شانس میدادی ولی 
 چشمای اون طوسیه خیلی ناز بود

 بیخیال

چهارتا ازکنارشون سعی کردم اروم باشم دست شادی وگرفتمو بی توجه به اون 
ردشدیم همینکه یکم ازشون فاصله گرفتیم شادی خواست چیزی بگه که صدای 

 یکیشون باعث شه دستمو رودماغم بذارم به شادی بگم

 یه لحظه ساکت جون من-

 بااخمساکت شد که صدای همون پسره واضح شد

 خیلی نازبود-

 یکی دیگه گفت

 اره بابا چه چشمای خوشگلی داشت-

 دیدی چه بلند بود وای موهاشو

بادادی که یکیشون زد دومتر پریدم باال سریع برگشتم طرفشون که دیدم همون 
 چشم توسیه داددومو زد

 خفه شیدددددددد-

 همه متوجه برگشتن من شدن

انقدر بهم نگاه کردن که خودشم برگشت طرفم بادیدنم زل زد توچشمام چشماش 
بدزدمو دست شادیومحکم  برق خاصی داشت که باعث شد سریع چشمامو ازش

 بگیرمو باتمام قدرت بدووام



  

 

85 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 خداروشکر که شادی فعال دهنشو بسته

خدایا مخلصتم ابرومو خریدی مامان اینا خیلی بااونجایی که مابودیم فاصله داشتن 
هیچی از دیداونا معلوم نبود داشتیم به مامان اینا نزدیک میشدیم که برگشتم طرف 

 شادی ولب زدم

 ایلی هیچی به مامانو بقیه نگیا باشه توروخداشادی مرگ ش -

انقدر توصدام التماس بود که با اخم سرتکون داد با صدای کنترل شده وعصبی لب 
 زد

 باشه ولی خاک توسرت ابروت رفت-

 پریدم بغلشو ولپشو بوس کردمو باخیال راحت کنارمامان نشستم

 بعد چندقیقه شوهرخاله گفت

 غذا حاضره سفره ارو بچینید-

 از سبد کنار دستم سفره یکبارمصرف وبرداشتمو روبه شادی لب زدم

 اجی بیا اینو پهن کنیم-

 بااخم سرتکون داد وطرف دیگه سفره اروگرفت سفره ارو پهن کردیم

 بشقابارو باقاشق چنگال وچیدم

 ساالدوباسس هزارجزیره وسط سفره گذاشتم که یهو صدای مامان بلند شد

 ِانوشابه نداریم که-

 ن نگاه کرد ولب زدبه م
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 شایلی جان پاشو برو از این مغازه که نزدیک اینجاست بخربیا-

 سرتکون دادمو ازجام بلند شدم

 کفشامو پام کردم که شادی ازجاش پاشد

 مامان پرسید

 شادی توکجامیری-

 باشایلی کاردارم االن میام-

 اومد کنارم و اروم لب زد

 وشایلی ببینم بهشون نخ دادی من میدونمو ت-

 بااخم نگاه تندی به شادی انداختم وپوزخند زدم

 هه فک کرده من اینقدر بی حیام ؟

 کیفمو برداشتمو حرکت کردم

دقیقه رسیدم به سوپرمارکت اروم وارد مغازه 5اروم اروم راه میرفتم بالخره بعد 
 شدمو لب زدم

 سالم-

 تمبه طرف یخچال رفتم ویه نوشابه فانتا برداشتم رو میز فروشنده گذاش

بعدحساب کردن خواستم ازمغازه برم بیرون که یهو بایه چیز سفت برخوردکردم و 
 َتق خوردم زمین

 اخی ازدرد گفتم



  

 

87 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

سریع ازجام بلند شدمو پالستیک حاوی نوشابه ارو برداشتم به ادمی که باعث زمین 
خوردنم شده بود خیره شدم بادیدن همون چشم طوسی باتعجبو اخم بهش زل 

 زدم

 لی موشکافانه به من نگاه میکرداما اون خی

 سعی کردم اروم باشم

باحرص ازمغازه خارج شدم بادیدن اون سه تا که با لبخند بهم نگاه میکردن اعصابم 
 داغون شد

 باعصبانیت نگاه گذراو خشمگینی بهشون انداختم و راه افتادم

لحظه دلم میخواستم سرمو بکوبم به دیوار اه اه ابروم رفت باصدازدنای کسی یه 
 سرجام ایستادم ولی سریع حرکت کردم

 ولی چه صدایی داشت مردونه وقشنگ خیلی خوشگل بودصداش

 دوباره صداشو شنیدم که دادمیزد

 خانوممممممممممم یه لحظه وایسااااااااا-

 سرجام ایستادمو برگشتم طرف صدا بادید همون چشم طوسی عصبی ترشدم

 اومد روبه روم ایستادوبالبخندبهم زل زد

 دلم میخواست کلشو بکوبم به دیوار

 پسره شلغم

 بااخم بهش نگاه کردم که خودشو جمع وجورکردوباهمون لبخند مزخرفش لب زد



  

 

88 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 من ....من معذرت میخوام نمیخواستم بهتون اسیب برسونم-

به چشماش نگاه کردم چشماش حرفشو تایید میکرد لبخندکمرنگی زدمو جواب 
 دادم

 اشکالی نداره-

 گ ترشد وبا خوشحالی که ازچهره ش معلوم بود لب زدلبخندش پررن

 میتونم اسم شریفتونو بدونم-

 ایششش بیا یکم بهش رودادم سوارم شد

 هوووف

 با حالتی که ناراضی بودنمو نشون میداد لب زدم

 شایلی هستم-

 چشماش برق عجیبی زد که منو مجبورمیکرد بهش زل بزنم

 با سرخوشی گفت

 ی باهاتون خوشوقتممنم رهامم خیلی ازاشنای-

 عوق خوشوقته هه

 با اخم سرتکون دادم با خلقی لب زدم

 امری دیگه ای نیست من برم-

 بفرمایید-

 با اخم راه افتادم وایییی نکنه شادی دیده باشه
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 نه بابا ازاینجا که معلوم نیس

بااعصاب داغون به راه رفتنم ادامه دادم بالخره رسیدم کنارشون شادی مثه 
 میکرد سعی کردم خونسردباشم میرغضبانگام

تیکه 6خیلی ریلکس کفشامو دراوردمو کنارشون نشستم یکم برنج توظرفم ریختم با
 تا جوجه کباب6گوشت کباب شده و

 مشغول خوردن شدم بقیه هم مشغول شدن

ازهمه زودتر از سفره کناررفتم یه لیوان نوشابه ریختم به لبم نزدیک کردمو یه ُقلپ 
رت نداده بودم که بادیدن اون چهارنفر که نزدیک ما ازش خوردم هنوز قو

 زیراندازشونو پهن کردنو نشستن نوشابه پرید توگلوم

 بعدچندثانیه سرفه م تموم شد

 با اخم به اون چهارتا که زل زده بودن به ما نگاه کردم

 هووووف بیا دریا رو زهرمارم کردن

وشیم وصل کردم و اهنگ عصبی گوشیمو برداشتم هنزفریمو ازکیفم دراوردم وبه گ
 اموبند پخش شد

نموندورفت توروزای سخت منو تنهام گذاشت باخیال تخت چندروزه که حال من 
بده به قلب عاشق من خوشی نیومده شکسته بازم بغض تو گلوم اخه یه چندتا 
عکسش افتاده پهلوم رفت اونی که میگفت دوسم داره همون که میگفت تنهام 

 نمیذاره تنهام نمیذاره

یه گوشه ازاتاق میشینم وهمش یه خاطره میاد توذهنم همش اون روزاخرومیاد 
 به خاطرم که دازدم نروبه خاطرم
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 بااینکه رفت بااینکه تنهام گذاشت توسختیا دلم میخواددوباره بهش بگم برگرد بیا

بانیشگونی که شادی ازم گرفت هنزفریوازگوشم دراوردمو بااخم بهش نگاه کردمو 
 غریدم

 چه مرگته دستمو سوراخ کردیهان -

 شایلی پاشو بریم دست وصورتتو بشور-

 باتعجب بهش نگاه کردم ولب زدم

 چراا-

 چون صورتت خیس اشکه-

محکم زدم روصورتم مثه فنراز جام بلندشدم کفشامو پام کردم شادی هم کفشاشو 
دقیقه رسیدیم وارد 10پوشیدو رفتیم طرف دستشویی که یکم دوربود بالخره بعد

تشویی شدم به خودم تواینه نگاه کردم یکم چشمام سرخ شده بود ورد اشک دس
 روگونه م بود

 سریع کرم پودروبرداشتمو یکم روصورتم پخش کردم

 خوبه مثه قبل شدم

 دستامو شستمو ازدستشویی خارج شدم

 شادی بادیدنم با لحن مالیم گفت

 چراگریه میکردی-

 دلم واسه یه بیمعرفت خیلی تنگه-
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 هوووف-

دون هیچ حرفی راه افتادیم به طرف دریارفتم وخیلی افسرده به دریا چشم دوختم ب
دلم واسه خودم وعشق یه طرفم میسوخت حس میکردم گلوم میسوزه ازبس 

 بغضمو قورت دادم

 شادی ازکنارم ردشد انگارفهمید به تنهایی نیازدارم

 بابغض جیغ زدم

 خدایاااااااااا منو میبینی صدامومیشنوی-

ه دوسم نداره بااینکه منو نمیخواد ولی تو مواظبش باش هربالیی قراره سرش بااینک
 بیاد به جاش واسه من اتفاق بیوفته خواهش میکنم

 دستمو روگلوم گذاشتمو فشاردادم وزمزمه کردم

 چراهمش بغض توگلومه-

 به دریانگاه کردم چقدراروم بود کاش منم مثه این اروم بودم هه اروم

 ه راه رفتناروم شروع کردم ب

قلبم دردمیکرد گوشیمو برداشتم روشن کردم رفتم موزیک واهنگ علی یاسینیو 
پخش کردم اینستا رفتم قسمت الیو فشردم وبا ارامش همراه خواننده باغم 

 توصدام لب زدم

هرجای شهرومیگردم ماباهم خاطره داریم اخرعمرمه اونروزکه ازم چشم برداری 
راه میرفتیم اگه این ادما میذاشتن تاخودماه میرفتیم االن توهمون خیابونم که باهم 

 مگه کل این دنیا چندتامثل توداره بیاکه این دلم بی تو تنهاست بی کسو کاره
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به دوربین زل زدم وبالحن فوق العاده غمگین ادامه دادم من وهیشکی نمیفهمه 
جزتویه نفردلوبردارهرجایی ببرنگهش دارپیش خودت میدونی من فقط دلم 

خوادخودتو دلم خوشه به بودنتو نبینم هیچکسیو دورت منوهیشکی نمیفهمه می
جزتویه نفردلوبرداهرجایی ببرنگهش دارپیش خودت میدونی من دلم میخواد 

 خودتودلم خوشه فقط به بودن تو

 الیوقطع کردم

 و به بقیه اهنگ توسکوت گوش دادم

خنده برگشتم طرف بااینکه قلبم دردعمیقی حس کردم امابی توجه لبخندزدمو با
خاله اینا کنارشون نشستم بادیدن پسرا که زل زده بودن به خونواده م خنده م 

 گرفت باحرف شادی خنده م بلندشد

 شایلی چه حسیم گرفته بودی انگارشوهرت شهیدشده -

ازخنده روزمین پهن شدمو دلمو گرفتم باصدای بلندخندیدمو بعداینکه حسابی 
ی که خنده توش موج میزد بلند طوری که پسرای خندیدم نشستم سرجام باصدای

 روبه رومونم بشنون گفتم

اره چه دورانی بود بعدشهادت عشقم همش این اهنگو گوش میدم به روبه رونگاه  -
کردم همه شون باتعجب به من زل زده بودن دوباره زدم زیرخنده بادیدن خنده 

 خنده من فک کنم اونام فهمیدن شوخی کردم چون اونام زدن زیر 

بعداینکه خوب خندیدم مثه بچه خوبا سرمو باگوشی گرم کردم بادیدن بوی دود 
 سرمو اوردم باال بادیدن قلیون دلم پرکشید که منم بکشم

 اما مامان عمرابذاره به شادی نگاه کردمو اروم لب زدم
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 خوش به حالشون دارن قلیون میکشن-

 یشایلی بازتو هپروتی شدی تودختریاااا فراموش کرد-

 باحرص گفتم

 چون دخترم حق قلیون کشیدن ندارم-

 پوووف باحسرت زل زدم به قلیونشون

 که یهو رهام سرشواوردباال بهم زل زد

 سریع سرمو انداختم پایین

 خب حاال من چیکارکنم اینجا

 ازجام بلندشدم وروبه شادی لب زدم

 شادی میای بریم قایق سواری-

 شادی با هیجان سرتکون داد

 گرفتم که کاترینم بلندشد وگفتدست شادیو  

 منم میام-

 بالبخند هرسه تامون راه افتادیم

 ساله کنارش بود رفتیم40دقیقه رسیدیم به قایق موتوری که یه مرد خدود5بعد 

 سریع تراز شادی وکاترین روبه مرده گفتم

 سالم ببخشید مامیخوایم سوارشیم-
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 مرده بهمون نگاه کرد وبامهربونی گفت

 دسالم بفرمایی-

یکم میترسیدم ولی بالخره دلو زدم به دریا رفتم داخل قایق رویکی جای نشستن 
 نشستم شادی وکاترینم کنارم نشستن

 مردهم اومدو قایق روشن کرد

سریع گوشیمو روشن کردمو اهنگ ایوان بند همه چی مال توعه وپلی کردم رفتم 
م باشوق وشادی تواینستا دوربین رو حالت استوری گذاشتم هرسه نفرشروع کردی

 خوندن

 بزن اتیش به جونم همه چی مال توعه دل دیوونه پسندم دیگه دنبال توعه

 توبسازت برقصم بزن هرجوردلته

 بزن اتیش اصال دل ناقابلته

 جوری عاشق تومیشم که بپیچه خبرم

 جون سالم ازاین عشق نذاری درببرم

 دربه درکردی اما سروسامان منی

 ان منیمن به قلب تونشستم توولی ج

تویی زیبا صنم به زل میزنم ازتوجانو تنم مگه دل میبرم تویی سرونازمن خانه 
 برندازه من سروسامان من نرگس شیرازمن

 جوری عاشق تومیشم که نمونه اثرم
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 خوبه توهربالیی که بیاری به سرم توبه اندازه دلشوره من زیبایی

 من به اندازه زیبایی تو در به درم

 یک صدا لب زدیم اینجا هرسه تا باهم

تویی زیباصنم به توزل میزنم ازتوجانوتنم مگه دل میکنم تویی سرونازمن خانه 
 برندازمن سازواوازمن نرگس شیرازمن

 دوربین به طرف دریا گرفتم با سرخوشی بلندگفتم

 چه کیفی میده قایق سواری-

 استوریو گذاشتمو خاموش کردم گوشیمو

 به دریازل زدم من عاشق دریام

 یا اروم که قایقمون به سرعت ازش ردمیشد نگاه کردمبه در

 یهو سرعت قایق زیادشد

 ترس بدی تودلم نشست

 ناخوداگاه چشمامو بستم یه صلوات فرستادم حس کردم اروم ترم

 چشمام که بازکردم

 کاترین چندتاسلفی سلفی گرفتیم

 بعد یکم دیگه دورزدن تودریا

 برگشتیم توساحل

 دم بیخیال از قایق پیاده شمیکم سرم گیج میرفت سعی کر 
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اروم ازقایق پیاده شدم شادیوکاترینم اومدن پایین باهم به طرف مامان اینا حرکت 
 کردیم که یهو سرم گیج رفت افتادم روزمین

 شادی جیغ بلندی کشید

کاترین سریع کنارم نشستو شروع کردبه مالیدن پشتم که یهو صدای رهام وشنیدم 
 که باشادی حرف میزد

 قی افتادهاتفا-

 خواهرم یکم حالش بدشده-

 چرا-

 قایق سوارشدیم اومدیم برگردیم یهوافتاد-

 فشارشون افتاده یکم صبرکنید االن برمیگردم-

بعدچندقیقه بادیدن دست مردونه ای روبه روم سرمو اوردم باال بهش نگاه کردم 
م نمیدونم حالم چجوری بودکه بادیدنم هول کرد واب انبه تودستشو گرفت طرف

 ولب زد

 بخورید-

بیحال ابمیوه اروازش گرفتم و شروع کردم به خوردن یکم ازابمیوه ارو که خوردم 
حس کردم حالم بهتره اروم ازجام بلندشدم بادیدن این چهارتا اعصابم خوردشد 

 هوووف هرجامیریم میآن

 برگشتم طرف رهام

 بالحن سردی لب زدم
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 چقدرشد-

 باتعجب وگنگی نگام کرد

 چی چقدرشد-

 ازلحنش خنده م گرفت ولی خودمو کنترل کردم ولب زدم

 پول ابمیوه-

 باتموم شدن حرفم چنان اخمی کرد که خودمو خیس کردم

 باعصبانیت لب زد

 این چه حرفیه خانوم بفرمایید-

بیخیال سرتکون دادموراه افتادم سرم خفیف تیرمیکشید بیحال راه میرفتم بالخره 
امو دراوردمو رو زمین درازکشیدم ونفهمیدم چی رسیدم کنارمامان وخاله سریع کفش

 شد که خوابم برد

باتکون دستی روبازوم چشمامو اروم بازکردم بادیدن تاریکی هوا مثه برق گرفته 
 هانشستم که صدای خنده شادی وکاترین بلندشد

دستامو باالبردمو کش وقوسی به بدنم دادم ازجام بلندشدم کفشامو پام کردم اروم 
 لب زدم

 دی من میرم دستشویی االن میامشا-

 باشه مراقب باش-

 به مامان وخاله که مشغول صحبت بودن نیم نگاهی انداختمو راه افتادم
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اروم شروع کردم به راه رفتن بعدچنددقیقه رسیدم به سرویس بانوان وارد سرویس 
 شدم

ط یکم روبه رو اینه ایستادم به خودم تواینه نگاه کردم ارایشم تغییر نکرده بود فق
 موهام بهم ریخته شده بود

 سریع موهامو مرتب کردم

سریع رفتم سرویس وبعدانجام کارای مربوطه بیرون اومدم وبه طرف خونواده 
حرکت کردم دلم عجیب بستنی میخواست راهمو به طرف همون مغازه کج کردمو 

 وارد مغازه شدم

 تا بستنی کاکائویی خریدم ورفتم کنارشادی وبقیه6

 گفتم

 ب بستنی خریدمخب خ-

 ایوللللل-

بستنیاروبهشون دادم خودمم سرجام نشستمو مشغول خوردن بستنیم شدم 
باحس سنگین نگاهی سرمو باالاوردم بادیدن رهام که زل زده بود بهم ضربان قلبم 

 رفت باال اخه چرا انقد بهم نگاه میکنه پوووف

 تاصن به روخودش نیاورد که من دارم میبینمش چشماشو ازم نگرف

 خیلی عجیبه این بشر

 باجیغ شادی چشم ازرهام گرفتمو به شادی نگاه کردم ولب زدم

 چته چراجیغ میزنی-
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 شماکری احیانا یه ساعته دارم صدات میزنم-

 خب حاال بگو چی میخوای-

 دورلبت شکالتی شده-

چشمامو باحرص بستم یعنی خاک دوعالم توسرمن پس بگو بدبخت چرانگام 
 خاک توسرم فقط سوتی میدم َاهههههههههه میکردلبم بستنی شده

 باحرص لب زدم

 اینه اتو بده شادی-

 اینه اشو گرفت سمتم

خودمو تواینه نگاه کردم دورلبم بستنی شکالتی بود عصبی لبمو گازگرفتم جوری 
دندونمو فشاردادم که لبم پاره شد باحرص اینه ارو به شادی دادم وبازلبمو گازگرفتم 

نم سریع ازجام بلندشدم تند کفشامو پوشیدم دوییدم باحس شوری خون توده
 سمت سرویس

وارد سرویس شدم تف کردم بادیدن خون شوکه شده به اینه روبه روم نکاه کردم 
بادیدن لبم که یه خط بزرگ گوشه لبم بود خون ازش میریخت سریع دستمال 

عداینکه کاغذی برداشتم رولبم گذاشتم سوزش لبم به عصبی ترشدنم اضافه میکرد ب
لبمو خوب تمیز کردم دستمالوبه لبم فشاردادمو ازسرویس زدم بیرون وبرگشتم 
پیش بقیه کالفه وعصبی باگوشیم سرگرم شدم که باشنیدن صدای شوهرخاله سرمو 

 باال اوردم

 که ازهمه پرسید

 خب چی میخورید پیتزا یا همبرگر-
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 من مثه همیشه سریع ترابقیه لب زدم

 مینی وقارچ ونوشابه دستتون دردنکنهپیتزامخصوص با سیب ز -

 شوهرخاله بالبخندسرتکون داد

 شادی لب زد

 منم پیتزا مخلوط بانوشابه-

 کاترین با ناز لب زد

 بابا واسه من همبرگر بادوغ-

 مامان لب زد

 منم پیتزامخصوص بامخلفات-

 خاله باعشق به شوهرخاله نگاه کردوگفت

 منم هرچی خودت بخوری میخورم-

 رتکون دادورفتشوهرخاله س

 دقیقه اومد باجعبه پیتزاو بقیه سفارشا اول ازهمه اومد طرف من20بعد حدود

 جعبه پیتزا با ظرف سیب زمینی وقارچ ونوشابه مو دلد دستم

 تشکرزیرلبی کردم

 بقیه هم غذاشونو گرفتن

 اروم دستمال کاغذی ازلبم برداشتم
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ارمون انداختم ومشغول بادیدن خون رودستمال کالفه دستمال وتو کیسه زبال کن
خوردن غذاشدم که سوزش لبم بعد خونی شدن دستم اشتهامو کور کرد غذامو 

 کنارگذاشتم باحرص وکالفه نشستم یه گوشه

باحرص به روبه رونگاه کردم بادیدن خودش که بازم زل زده بودبهم باعصبانیت 
 نگاش کردم

 همش تقصیر اینه که لبم اینجوری شد ایشششش پسره پررو

 م دقیق بهشون نگاه کردم که دیدم دارن پاستوربازی میکننیک

 منم دلم موخواد خوووووو

باحسرت زل زدم به بازی کردنشون دلم میخواست پاشم بیخیال بقیه برم کنارشون 
 بگم منم هستم

 ولی حیف نمیشه

 اه عمیقی کشیدم وناخوداگاه به رهام نگاه کردم که بااخم نگام میکرد

ودمانمیدونستیم خخخ خدایاااا شفابده بیچاره خیلی جوونه وااا پسرمردم خلم ب
خوشگلم هست گناه داره تفلک ازدیدن اخماش خندم گرفته بود ونمیتونستم 

 خودمو کنترل کنم ویهوزدم زدم زیر خنده

 بهش نگاه کردم بادیدن لبخندرولبش خندمو خوردم

 وااااای نکنه فک کنه بهش نخ دادم

 پوووف

 ریمدلم میخواست زود ترب
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 به مامان نگاه کردمو اروم لب زدم

 مامان-

 چیه-

 بریم خونه-

 چرا چیشده-

 هیچی خوابم میاد-

 باشه-

 مامان به خاله جریان وگفت وبالخره بعدموافقت شوهرخاله وسایلوجمع کردیم

وبه طرف ماشین رفتیم بادیدن پالستیک غذام که جامونده بود بیحال و کالفه به 
 شین خیلی فاصله داشت بااینجاسمتش حرکت کردم پوووف ما

پالستیک غذاروبرداشتمو راه افتادم که یهو یکی جلو گرفت باترس بهش نگاه کردم 
 بادیدن رهام اخمام توهم رفت با لحن عصبی لب زدم

 فرمایش-

 باتعجب واخم بهم نگاه کرد ولب زد

 میخوام بیشترباهات اشناشم-

 ایندفعه واقعا عصبی شدم ولب زدم

 لشتو میخوام برمبکش کنارتن -

 صدای جدی صورت قرمزشده ش باعث شد خفه شم
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 که صداشوشنیدم

من ادم عوضیی نیستم پس درست حرف بزن من ازت خوشم اومده میخوام باهم -
 اشناشیم تابعد

 مثل همیشه نترس لب زدم

اونکه معلومه چقدشماپاک ومعصومی بعدشم من هرجورعشقم بکشه حرف میزنم -
 اشنایی باتوروندارم حاالم بروکناروهیچ عالقه ای واسه 

 خونوادم منتظرن

خواهش میکنم یکم گوش کن بعدتصمیم بگیرخواستم جوابشو بدم که صدای -
عصبی مامانوشنیدم بادلهره برگشتم طرفش که یهو یه طرف صورتم سوخت بابهت 

 وبغض نگاش کردم که باجیغ گفت

 بیشرف من ابرودارم جلوخواهرو دامادم-

 ردیاشغال ابروموب

 بابغض نگاش کردم که رو به رهام ادامه داد

 دوروبرش نبینمت هرچی بینتونم بوده تموم شده-

 باگفتن این جمله یه قطره اشک ازچشمم روگونم ریخت

به رهام بانفرت وبغض نگاه کردم ودوییدم بغضم شکست هق هق میکردم باگریه 
ماشین  سوار ماشین شدمو هیچکس هیچی نگفت بعدچند لحظه مامان وارد

شدبهش نگاه نکردم خیلی ازش دلخور بودم مگه من بارهام رفیق بودم که اینجوری 
 گفت
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سرمو به پنجره تکیه دادمو اشکام اروم شروع به باریدن کردتاخودخونه هیچکس 
حرفی نزدبارسیدن به خونه بی توجه به بقیه سریع واردخونه شدم ازپله هاباالرفتم 

باالرفتم وسریع وارد خونه شدم ازپله هاباالرفتم  وسریع وارد خونه شدم ازپله ها
وسریع وارداتاقم شدم دروقفل کردم وپشت درنشستم سرموروزانوم گذاشتمو هق 

 هقم سکوت اتاقوشکست انقدر گریه کردم که خوابم برد

باصدای در چشمامو اروم بازکردم سرمو ازرو زانوم بلندکردم که دردبدی توگردنم 
ن دیشب بغض دوباره توگلوم نشست بابیحالی ازجام پیچید با به یاد اورد

بلندشدمو اروم دروبازکردم بادیدن شادی که ناراحت بهم زل زده بود بالبای لرزون 
 لب زدم

 چیه بازباکی بودم که االن اومدی بازخواست-

 بااین حرفم بهم نگاه کردو لب زد

 شایلی من که چیزی نگفتم-

 پوزخندی به روش زدم

 فتی بیخیال اگه کاری نداری میخوام بخوابماره توهیچی نگ-

 باناراحتی سرتکون دادورفت

برگشتم تواتاقو دروقفل کردم بابغض رفتم سمت تختوخودمو پرت کردم روتخت 
 اشکام شروع کرد به باریدن

سرم به طرز وحشتناکی دردمیکرد کالفه توجام نشستم پوف عصبی کشیدم بی 
عدانجام کارای مربوطه از سرویس خارج حوصله ازجام بلند شدمو رفتم سرویس ب
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شدم روبه روی اینه ایستادم به خودم نگاه کردم چشمام پوف کرده بود وقرمزبود 
 صورتم رنگ پریده بود

پوزخندی به قیافه م زدم ازرومیز ارایش گوشیمو برداشتم وروشنش کردم بادیدن 
 بود2:30ساعت مثه برق گرفته ها به گوشی زل زدم ساعت 

 د رولبم یکم گشتن بد نبودلبخنداوم

 حال وهوامم عوض میشه

بااین فکر سریع مانتو ابی فیروزه ایمو که جلو بازبود با تیشرت سفید طرح قلب 
عوض کردم شلوار سفید جذبمو پام کردمو موهامو برس کشیدمو اتومو روشن کردم 
یه و کل موهامو صاف کردم یکم ازموهام به صورت چتری روصورتم ازاد گذاشتم بق

ارو دم اسبی بستم کرم ضدافتابمو برداشتمو خوب روصورتم پخش کردم خط چشم 
دنباله دارکلفت پشت چشمام کشیدم وریمل ضدابمو تو موژه های بلندم خالی 

ساعته جیغمو به لبام 24کردم رژ گونه اجریمو به گونه هام زدم رژ اجری مات مایع 
طر خوشبومو توتنم خالی کردم کشیدم به قیافم نگاه کردم راضی بودم ازخودم ع

 گوشیمو تودستم گرفتم

 کیف وکفش مشکیمو برداشتمو ازاتاق زدم بیرون

بودن بیخیال سالم کوتاهی کردم tvازپله ها تند وفرز اومدم پایین همه مشغول
 واروم لب زدم

 میرم یکم بیرون بگردم-

 مامان با پشیمونی نگام کرد که بااخم جواب نگاهشو دادم
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خروجی رفتم کفشامو پام کردم کیفمو روشونم انداختم وگوشی به  به طرف درب
 دست ازخونه زدم بیرون

دقیقه رسیدم به میدون شهر شروع کردم به دیدن مغازه 5اروم حرکت کردم بعد 
 ها وپاساژا

که ساده ساده M بادیدن مغازه جواهرفروشی رفتم سمتش بادیدن گردنبند نقره
 هبود وظریف سریع رفتم داخل مغاز 

 فروشنده یه دختر جوون بود

 بالبخندلب زدم

 سالم خسته نباشید گردنبند داخل ویترینتون ومیخواستم-

 سالم خوش اومدید کدوم گردنبند-

 Mگردنبند دخترونه-

دست  Mگردنبندوبرام اورد به گردنبند نگاه کردم تودستم گرفتمش روپالکش
 مکشیدم ارامش تو وجودم تزریق شد باارامش ولبخند لب زد

 قیمتش-

 تومن کار نقره مون عالیه380-

سرتکون دادم یکم گرون بود ولی باپول توجیبیام میخرمش مهم اینه داشته 
 باشمش

 بالبخند کارتمو گرفتم طرف فروشنده بعد حساب کردن گردنبند



  

 

107 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

گردنبندوتوجعبه کوچولو مشکی که یه پاپیون قرمز داشت گذاشتو داد بهم با لبخند 
 گذاشتمو از مغازه خارج شدم  جعبه ارو داخل کیفم

به مغازه های دیگه نگاه کردم اما هیچکدوم برام چیزجالبی نداشت بیخیال 
 خریدشدم باارامشی که ازخریدگردنبند به دست اورده بودم رفتم طرف خونه

ساعت گشتن توشهر رسیدم خونه ازگشنگی دلم ضعف میرفت سریع 3بالخره بعد 
 اف اف وزدم وکه دربازشد

 تم داخل سالم بلندی کردم که همه با لبخندجوابمو دادنسریع رف

 لب زدم

 وااای گشنمه خاله-

 خاله باخنده گفت

 پاشو بیا سرمیزنهاربخور شکمو-

سریع مانتومو دراوردمو دوییدم طرف اشپزخونه سریع رویکی ازصندلیا نشستم که 
 خاله یه ظرف غذا گذاشت رومیز بادیدن غذاذوق زده گفتم

 خالهواای عاشقتم -

بااشتها لوبیاپلو روبا ماستو خیار خوردم بعداینکه حسابی خوردم از جام بلندشدم 
 لیوان نوشابه امو سرکشیدم و بایه دستت دردنکنه لباسمو برداشتمو رفتم تواتاقم

 لباسامو بالباسای خونه عوض کردم

 ورفتم سراغ کیفم
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روتخت درازکشیدم جعبه ارواز کیفم دراوردم گردنبند وبه گردنم بستم بالبخند 
 چشمام گرم شدوخوابم برد

باصدای مامان کنارگوشم چشمامو اروم بازکردم بادیدن مامان که بهم لبخند میزد 
 اخم کردم

 که سریع گفت

شایلی ببخشیدمن دیشب زود قضاوت کردم بعد اینکه تورفتی اون پسره گفت که -
 چی بهت گفته وتوچی گفتی

 حاالمادرتومیبخشی

 نگاش کردم ولب زدمباچشمای پرشده 

 دلموشکوندی غرورمو جلویه پسرغریبه خوردکردی حاال راحت میگی ببخشمت-

 خب شایلی من چه میدونستم مزاحمه-

 بااخم نگاش کردم

مامان یعنی تو نمیدونی من باهیچ پسری تاحاال دوست نشدم واقعا برای خودم -
 متاسفم

 شایلی فراموش کن دیشبو خواهش میکنم-

 لی هیچوقت فراموش نمیکنموشایدببخشم -

ازجام بلندشدمو رفتم داخل سرویس بعد انجام کارای مربوطه از سرویس خارج 
شدم رفتم جلو اینه موهامو بازکردمو برس کشیدم با صبروحوصله مدل تیغ ماهی 

 بافتمش یکم رژ صورتی به لبم زدم گوشی به دست ازاتاق خارج شدم
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 ازپله هارفتم پایین

ه که درحال گفتن ومیوه خوردن بودن سریع کنار شادی نشستم بدیدن جمع خونواد
سالم بلندی دادم یه پرتقال برداشتم وپوست کندم مشغول خوردن شدم که باحرف 

 مامام زهرمارم شد

 فردا میریم خونه عزیز اینا پس فردا سیزده به دره بعدشم باید بریم تهران-

 بابه یاد اوردن رفتن اعصابم داغون شد

 م اینه عشقمم تهرانهبیخیال مه

 پوزخندی به کلمه عشقم زدم

 سرمو به معنی باشه تکون دادم

 برای اینکه زیاد فکر نکنم ازجام بلندشدمو لب زدم

 خاله شام امشب بامن-

 خاله بالبخندنگام کردوپرسید

 حاال چی میخوای درست کنی-

 بالبخند لب زدم

 سمبوسه-

یه بسته گوشت چرخ کرده برداشتم سرشو تکون داد وارد اشپزخونه شدم واز ساید 
وتوظرف اب گذاشتم تایخش بازشه یه ظرف بزرگ برداشتم دوتا پیاز بزرگ دوتا 
 سیب زمینی برداشتم بعد اینکه پوستشون گرفتم به صورت نگینی خوردشون کردم
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یه ماهیتابه رواجاق گذاشتم وزیرشو روشن کردم مقدارالزم روغن ریختم واول 
عداینکه خوب پیازا طالیی شد سیب زمینی روهم سرخ پیازوخوب سرخ کردم ب

 کردم

زیر گازوکم کرد ویه فلفل دلمه ای قرمز ویه سبز برداشتمو خورد کردم به مواد 
توماهیتابه اضافه کردم گوشت وهم اضافه کردمو به مقدارالزم نمک وفلفل زدم 
 بعداینکه خوب گوشت سرخ شد رب وبه مواد داخل ظرف اضافه کردمو مخلوط

 کردم زیرگازو خاموش کردم

 از بسته نون لواش

نون برداشتمو مواد داخل نون ریختم باپنیر پیتزا پرش کردم وبه صورت سه گوش 
 بستمش

 تا سمبوسه درست کردم30بعد حدود یه رب 

ماهیتابه ارو پرروغن کردم ومشغول سرخ کردن سمبوسه هاشدم بعد ده دقیقه 
 همه سمبوسه ها اماده بود

رو تیه ظرف پیرگس ریختم بافویل روشو پوشوندم وگذاشتم تو فر تا سمبوسه ها
 وقت خوردن گرمش کنیم

 مشغول شستن ظرفای کثیف شدم بعدتموم شدن ظرفا با لبخند رفتم توهال

 دقیقع شب بود8:45به ساعت نگاه کردم ساعت 

 اومد9شوهرخاله ساعت 

 شتمو میزوچیدمرفتم تواشپزخونه وفروروشن کردم بعد پنج دقیقه ظرفو بردا
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 صداشون زدم

 کنارهم نشستیم و مشغول خوردن شدیم

 بعد خوردن غذا همه ازغذا تعریف کردن

 واقعا خوشمزه شده بود

 tvبالبخند از اشپزخونه خارج شدمو نشستم جلو

 زدم ماهواره

 فیلم سینمایی سیندرال پخش میشد

 دمبازیگراش خارجی بودن وفوق العاده زیبا با هیجان مشغول دیدن ش

 کاش میشد منم به عشقم میرسیدم

 بغضم گرفت

گوشیموروشن کردمو رفتم تواینستا بادیدن عکسای جدیدش کناررفیقاش بغضم 
 بزرگترشد اون اصالبه من فکرنمیکنه ولی من همش هرلحظه بهش فکرمیکنم

 اشکام روصورتم ریخت واسه اینکه رسوانشم سریع ازپله هاباالرفتم ورفتم تواتاقم

 مو زدم زیرگریه رفتم جلو اینه وباناله لب زدمدروقفل کرد

 لعنتی نمیخوادت پس چه مرگته چراطرفشومیگیری چراااا عاشقشی-

 دلم میخواست خودمو خفه کنم

 روتخت نشستم وگوشیمو روشن کردم رفتم توموسیقی و اهنگ مهراب پلی شد

 ثانیه به ثانیه دنیاعوض میشه
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 دلم واست دوباره تنگ میشه

 دیگه ادم هیجاو هیچکسدل که بشکنه 

 مطمئن نمیشه

 فراموشکار شدی یادت رفت

 هرچی قول قرارداشتم توحتی نامتم

 درسته تویه جومعرفت نداشتی

 ولی هنوزم میگم بازم غالمتم

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدوم به موال اذیتم نکرد فقط خاطراتی که ازت داشتم 
 اشکای مادرم منو خفه میکرد

 س ولی دروغ میگنهمه میگن زمان طال

 چشیدم زمان اتیش

 ثانیه به ثانیه ش تاتوروبه اتیش نکشه بیخیال نمیشه

 گاهی وقتا پرازحرفی وقتی بغض میکنی وقتی دلت میشکنه دقیقا همون موقع ها

 داغونی وقتی خودت نیستی به جات فندک پیشمه

 تورفتی یه اه یه بغض یه سوال

ه کردم بارون تموم شدحتی خدارم خسته بی جواب میمونه توقلبم من انقدر شباگری
 کردم

 بهت گفته بودم اگه بری قلبم میگیره
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 دیدم این اواخرخیلی دردمیکنه قلبم

 این مردم شهر به هیشکی وفانمیکنن

 دیدن کفش ندارم واسم پاپوش درست کردن

 هیچوقت به ناحق پانذارروقلبم من

 مظلومم اینومادرمم میدونه

 یدم میگن دادنزن گلوت پاره میشه دیوونهاینقدر سرشکست تو عربده کش

 هرچی صورتمو شستم رداشکام نرفت

 ازهردارویی زدم ردتیغام نرفت

هرچی یادگاری بودشکستم یادت ولی نرفت به حافظه گفتم پاک کن حافظه 
 ازدست رفت

 اشکام بغضام گریه هیچی چاره سازنیس بیا رگمو بدم هدیه خرابه های این دلم

 اخه یادتو تواین خرابه س المصبازهمه جاقشنگ تره 

 اشکام تندتند میریخت

اشکاموپاک کردم شروع کردم به جمع کردن وسایلم فرداصبح باید بریم خونه مامان 
 جونم لباسامو توکوله م گذاشتم

 مانتو زرشکی شنلیمو باشلوار مشکی جذبم باشال مشکی حریرم اویزون کردم

 بستمو خوابیدم روتخت درازکشیدم وباصورت خیس اشک چشمامو

........... 
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باصدازدنای مامان اروم چشمامو بازکردم خواستم چشمامو ببندم که دراتاق 
 بازشدومامان اماده جلوم ایستاد وبا عصبانیت گفت

 12:30خبرمرگت پاشو ساعت-

بیحال ازجام بلندشدمو رفتم توسرویس بعدانجام کارای مربوطه از سرویس خارج 
 شدم مامان تواتاق نبود

خواب ازسرم پریده بود سریع شلوارمو پام کردم ومانتو تنم کردمجلو اینه ایستادم 
 موهام بازکردم برس کشیدم

 دم اسبی همه ارو باالسرم محکم بستم

ضدافتابمو به صورتم زدم خط چشم کلفت ودنباله داری پشت چشمام کشیدم 
ساعته 24مایع مات  ریملو تو موژه هام خالی کردم گونه قهوه ایمو به گونه م زدم رژ 
 زرشکیمو به لبم کشیدم زیاد رنگش جیغ بودولی خیلی نازبود

بارضایت به خودم تواینه نگاه کردم باعطرخوشبوم دوش گرفتم شالمو ازادروسرم 
انداختم گوشیمو برداشتم کیفو کولمو بردلشتمو از اتاق خارج شدم ازپله ها پایین 

 رفتم

بااخم به من زل زده بودن بیخیال رفتم مامان وشادی کنارهم ایستاده بودنو 
 سمتشون اروم لب زدم

 سالم صبح بخیر اگه اماده اید بریم-

 هردوبااخم سرتکون دادن

 رفتم طرف خاله وبغلش کردمو توگوشش گفتم
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 خاله جون ببخشید مزاحم شدیم-

 این چه حرفیه دختر گلم مراحمی کاش بیشترمیموندید-

 دستت دردنکنه-

کاترینم دست دادم و رفتم طرف کفشم پام کردم وازخونه زدم ازبغلش جداشدمو با
 بیرون بعدمن شادی ومامان اومدن وازخونه خاله خارج شدیم

 سوار ماشین اژانس که جلو خونه بودشدیم

 ومقصدوگفتیم

 باخودم تکرارکردم که اگه حرفی زد اروم باشم وچیزی نگم

 باصدای مامان که گفت پیاده شیم پیاده شدم

ویالیی خوشگل مامانجون که توروستا بود وخیلی باصفابود زل زدم خیلی به خونه 
 دوسش داشتم یه خونه بزرگ باکلی درختای میوه انجیر وسیب وپرتقال و لیمو

سریع وارد حیاط شدم وبا خوشحالی نفس عمیق کشیدم که بادیدن فردی که 
 روایوون نشسته بود نفسم رفت

ید تنش بود موهاشم حالت دارباالزده یه تیشرت ابی اسمونی جذب باشلوارسف
 بودبا عشق نگاش کردم

 بادیدنم اخم غلیظی کرد

 بغض توگلوم نشست منم متقابال واسه اینکه رسوانشم اخم کردمو رفتم طرف خونه

 سعی کردم خونسردباشم ولی نمیشد بابغض کفشامو دراوردمو ازپله هارفتم باال
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 اش روح وازتنم جداکردسالم زیرلبی گفتمو خواستم برم داخل که صد

 سالم کردن بلدنیستی-

 بابغض وعصبانیت برگشتم سمتش وبهش نگاه کردم

 سعی کردم همون شایلی مغروروتخس معروف باشم

 پوزخندی کنج لبای لرزونم نشوندم یه ابرومو باالانداختم وبالحن مسخره ای گفتم

 سالم کردم شماگوشات مشکل پیداکرده برودکتر گوِشتو شستشوبده-

 صورتش قرمزشد

 دلم خنک شد

 پوزخندصداداری زدمو ازش روموگرفتمو رفتم داخل خونه

رفتم تواتاق مخصوصمون لباسامو بایه شومیز حریر اناری کارشده وشلوارمشکی 
جذب عوض کردم شالو ازاد روسرم گذاشتم وگوشی به دست رفتم روایوون 

 کنارمامانجون نشستم

 رگرم کردمگوشیمو روشن کردمو خودمو باگوشیم س

همه درحال حرف زدن بودن که یهو دوست صمیمیم غزاله بهم زنگ زد سریع گوشی 
 وجواب دادم وازجام بلند شدم

 باخوشحالی لب زدم

 سال عزیزدلم خوبی-

 صدای قشنگش شنیدم
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 سالم شایلی جونم توخوبی چه خبر-

 سالمتی توچه خبر بالاا-

 منم سالمتی راستی خوش گذشت دریا بدون عشقت-

 علومه که بدون تو خوش نمیگذرهم-

 دروغگووو چقدم بهت بد گذشت همش درحال عکس والیو واستوری بودی-

 خخخ منوکه میشناسی-

 اره توشایلی دیوونه خودمی راستی چه خبرا-

 هیچی دوروز دیگه میایم تهران-

 چه خوب همو میبینیم-

 اره عشقم-

 پس فعال خدافظ-

 خدافظ خیلی دوست دارم-

 منم همینطور-

 گوشیو قطع کردم

 به مهراد نگاه کردم بااخم نگام میکرد

 توچشمام زل زد ونگاه وحشتناکی بهم انداخت

 از نگاهش لرزتوتنم نشست
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 بغض لعنتی توگلوم نشست

سعی کردم بغضمو مهارکنم بیحال کنار شادی نشستم که سرشو اورد دم گوشم ولب 
 زد

 شایلیچرااونجوری حرف زدی بهت شک کنن-

 اه کردم ولب زدمبه شادی نگ

 اخه شادی مگه من خرم بادوس پسرم جلوایناحرف بزنم-

 یکم بهم نگاه کردوگفت

 ولی مهراد اینجوری فک میکنه-

 به مهراد نگاه کردم هنوز بااخم زل زده بود بهم

 پوزخندی به تصورش زدمو لب زدم

 مهم نیس اگه دوسم داشت بهم اعتمادمیکرد-

 شایلی عصبیش نکن-

 ی ندارم شادی اون منو نمیخواد پس بذارفکر کنه من رل دارممن کاری باکس-

 عصبی بهم چشم غره رفت

بیخیال شادی سرمو فروکردم توگوشیمو شروع کردم به چت کردن با بچه های 
 اکیپمون

باصدازدنای شادی ازجام بلندشدم همگی رفتیم داخل سفره ارو چیدیم بادیدن غذا 
 هی متنفرممممممماخمام رفت توهم ماهی شکم پر من ازما
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 بی میل یکم برنج برای خودم ریختم وباماست شروع به خوردن کردم

 به نگاه بقیه توجه نکردم

 بعدخوردن غذا رفتم تواتاقمون بالشتموبرداشتمو بابغض درازکشیدم

 خدایا حالم ازخودم بهم میخوره

 چشمامو بستمو بخواب رفتم

 باخوشحالی لب زد باصدای لیال ازخواب بیدارشدم بهش نگاه کردم که

 وای شایلی یه خبرخوش-

 باهیجان لب زدم

 چی-

 فرداقراره بریم پارک دسته جمعی-

 باخوشحالی گفتم

 واقعا -

 واال-

 خیلی خوبه-

 اره خیلیییی خب بیافردا ست بپوشیم-

 بالبخندنشستمو لب زدم

 خب چی بپوشیم-
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 اوممم اون مانتو بادمجونی که هردمون یه مدل گرفتیم-

 گفتم  باخوشحالی

 عالیهه-

 خب بیا بریم پیش بقیه-

سرتکون دادم ازجام بلندشدمو به خودم تواینه نگاه انداختم خوب بودم فقط یکم 
 چشمام قرمز بود بیتوجه بالیال ازاتاق خارج شدیم

 کناربقیه که مشغول چایی خوردن بودن نشستیم

 مهراد بادیدن من اخم کرد

 بغض به گلوم چنگ زد

 م هیچکدوم چشم ازهم برنمیداشتیمباپررویی بهش زل زد

 اشک که توچشمم حلقه زد چشم ازش گرفتم

چایی داغمو یه نفس سرکشیدم دهنم اتیش گرفت اما سوزشش از سوزش قلبم 
 کمتربود خیلی کمتر

 بقیه چایمو خوردم ازاتاق زدم بیرون

ازپله هاپایین اومدم و دمپاییمو پوشیدم با دردزمزمه کردم دوست داشتن خیلی 
 ه ولی دوست دارمبد

 اونقدر قدم زدم که هواتاریک شدپاهام حسابی دردمیکرد



  

 

121 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

که بااخم به خونه برگشتم همه بادیدنم لبخندزدن جز مهراد خواستم برم تواتاق 
 مامان صدام کرد

 شایلی بشین کارداریم-

 به اجبارنشستم که لیالم اومد کنارمو دستموگرفت

 که صداش قلب نااروممواروم کرد

مگی میریم پارک یه جای دنج سراغ دارم ولی خیلی شلوغه پس درست فردا ه-
 لباس بپوشید درست رفتارکنید

 منظورش بامن بودهه

 غذا درست نکنید جوجه میخوریم-

 شبم میمونیم

 همین

 منولیال باهم رفتیم تواتاق

 باخنده اهنگ توچی داری توچشات و پلی کردم

 توچی داری توچشات چی داری تواون نگات

داره میره برات چشات که بازوبسته میشه دلم میمیره زنده میشه جلوچشام دلم 
 دودیقه نباشی نمیشه

 باریتم اهنگ خودمون تکون میدادیم که یهو دربازشد

 بادیدن مهرادشوکه سرجامون وایستادیم
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 بااخم وخنده نگامون کردوگفت

 پارتیه-

 ل شدمچشم ازش گرفتم وبی توجه مشغول شدم لیال کناررفت تنهامشغو

 رفتم توفازرقص بعدچندلحظه رفت تمام

 همه احساسش همینقدربود

 باتموم شدن اهنگ منم نشستم

 رفتم توفکرفردا

 یکم شیطنت خوبه بیخیال اینکه چی دربارم فکرمیکنه اونکه منونمیخواد

 بااین فکرازجام بلندشدمو روبه لیالگفتم

 لیال میای یکم اشپزی کنیم-

 باخوشحالی قبول کرد

زاتاق خارج شدیم ورفتیم تواشپزخونه مشغول درست کردن ساالد ماکارونی باهم ا
 شدیم بعد نیم ساعت اماده شد یه ظرف بزرگ ساالدماکارونی پرسس

 گذاشتمش تویخچال واسه فرداشام

پووف کالفه ای کشیدمو بدون خوردن شام تشکمو پهن کردمو روش درازکشیدم به 
بم اتیش میگرفت وقتی باهمه خوب بود صدای شاد مهراد ولیال توجهی نکردم قل

 جزمن

 خدایا چرامن همه جا اضافه م چرا
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 چراهیشکی نمیخوادمنو

 پوزخندی به خودموزندگی سگیم زدمو به اشکام اجازه باریدن دادم

اونقدر گریه کردم که سرم تیروحشتناکی کشیدگوشیمو برداشتمو بهش نگاه کردم 
 صبح بود3ساعت

 کی این همه وقت گذشت

رسردردازجام بلندشدمو ازاتاق زدم بیرون مامانو شادی ولیال تواتاق روبه رویی اززو
 خواب بودن زن عمو و مهراد وعموتویه اتاق

هه بیخیالشون شدمو رفتم طرف یخچال یه ژلوفن بااب برداشتمو خوردم برگشتم 
 تواتاقمو چشمامو بستم

د بی حوصله باحس نورشدیدی چشمامو بازکردم نورخورشیدمستقیم توچشمم بو
ازجام بلند شدمو ازاتاق زدم بیرون همه مشغول جمع کردن وسایل بودن به ساعت 

بود بیحال رفتم سرویس بعدانجام کارا ازسرویس خارج شدمو 10روبه روم نگاه کردم 
 بدون حرف برگشتم اتاق

روبه روی اینه ایستادمو کش موهامو بازکردم با برس موهامو برس کشیدم موهای 
 عصابمو داغون کرده بودفرفریم ا

 اونقدرپرپشت بود که به زور برس میرفت الی موهام

بالخره بعدیه رب برس کشیدن موهام تموم شد اتومو مو برداشتمو به برق زدم 
دقیقه بعد کل موهام لخت شالقی بود بالبخند 30مشغول اتوکشیدن موهام شدم 

سرم بستم مانتو موهامو چتری روصورتم ریختموبقیه ارو دم اسبی محکم باال
بادمجونی که پشت بلند وجلو کوتاه وزیپی بود وبرداشتم باشلوار مشکی جذبم تاپ 
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حلقه ای مشکیمو پوشیدمو لباسامو تنم کردم جلو اینه ایستادم ومشغول ارایش 
شدم کرم ضدافتاب رنگیمو به پوستم زدم خط چشم دنباله دارکلفتی پشت چشمام 

وژه ام خالی کردم رژگونه قهوه ایمو به گونه هام کشیدم ریمل اکلیلی مشکیموتو م
ساعته بادمجونی اکلیلی ماتمو برداشتمو به لبام کشیدم سه 24کشیدم رژمایع 

 بارکارمو رولبام تکرارکردم اوممم عالی شدم

 شال حریر کارشده اکلیلیمو برداشتمو ازاد انداختم موهام

نیازمو تو کیفم گذاشتم کیف وکفش بادمجونی ستمو برداشتمو تموم وسایل مورد
گوشیمو تودستم گرفتم باعطرموردعالقم دوش گرفتم از اتاق زدم بیرون بادیدن لیال 
که فقط لباس پوشیده بود بدون هیچ ارایش اخمام رفت توهم دستشو کشیدم 
تواتاقمو مشغول ارایشش شدم واسه اینه مهراد بهش گیرنده خط چشم ظریفی 

 کشیدم یه رژ بادمجونی مدادی به لباش کشیدمبراش کشیدم ریمل به موژه هاش  

 عالی شد یکم موهاشو چتری براش ریختم توصورتشو با لبخند گفتم

 حاال شدی مثه ادم-

 خنده قشنگی کردوباهم ازاتاق خارج شدیم همه اماده بودن

 منو لیال کپی هم تیپ زده بودیم ازمانتوشلوار تاکیف وکفش

 خیلی باحال شده بود

 کرم کوتاه پوشیده بودبدون ارایششادی یه مانتو  

 مامان مانتو ابی کاربنی تنش بود

 چشمم که به مهراد افتاد نفسم رفت چقدرخوشگلوجذاب شده
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 یه تیشرت مشکی باشلوارسفیدکتون تنش بودموهاشو روبه باالحالت داده بود

 بادیدن منو لیال دست تودست اخم کردولب زد

 چه خبره عروسی میرید-

 دمو پوزخند زدمفقط بهش نگاه کر 

 به لیال نگاه کردمو لب زدم

 لیالمیای یابرم-

 لیال باترس لب زد

 بریم شایلی-

 سرتکون دادمو بی توجه مهراد ازکنارش ردشدم بغض گلومو چنگ میزد

 اخم کردم که بغضم نترکه

 کفشامونوپوشیدیم

 گوشیمو روشن کردمو شماره اژانسوگرفتم

 یه ماشین گرفتم

 که مامان لب زد

 ی بامهراد میرفتیم بااخم لب زدمشایل-

 مگه اژانسامردن که به کسی محتاج شیم-

 مامان لبشو گازگرفت مهراد پشت مامان ایستاده بود
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باشنیدن این حرفم باعصبانیت بهم زل زد پوزخندی بهش زدم و باحالت سردی که 
 لیال وغزاله میگن واقعا ترسناک میشم نگاش کردم

 وتعجب زلزد بهموقتی حالت نگاهمو دید بااخم 

 هه هه فک کرده فقط خودش میتونه سردبهم نگاه کنه

 خاک برسرمنه احمق که عاشق این شدم

 ازش روگرفتم بغضم درحال بازشدن بود

 ازخودم متنفرم به خاطرعشقی که نسبت به این سنگ مغروردارم

 بالخره ماشین اومد

 به مامان لیال نگاه کردمو لب زدم

 اجازه میدید بامابیاد-

 بخندزدوگفتل

 اگه شلوغ نکنید-

 سرتکون دادمو لب زدم

 قول میدم-

 سرشو به معنی باشه تکون داد

 دست لیالروکشیدمو باهم سوار ماشین شدیم

 ساکت به پنجره زل زدم مامان ادرس پارک شهربازی وداد وماشین حرکت کرد
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هز بعد نیم ساعت رسیدیم به یه پارک خیلی بزرگ که یه قسمت شبه وسایلبازی مج
 بود یه طرف واسه نشستن

مشغول پهن کردن زیراندازشدیم که مهراد وبقیه اومدن بهش نگاه نکردم دلم خیلی 
 ازش پره

 نگاش نکنم بهتره کمترحسرت میخورم

 همه کنارهم نشستیم

 به لیال نگاه کردمو لب زدم

 بریم چندتا عکس بگیریم-

تادیم وچندتاسلفی بالبخندسرتکون دادازجامون بلندشدیم کناریه االچیق ایس
 گرفتیم

بعد چندعکس تکی گرفتیمو خواستیم برگردیم سرجامون که بادیدن فردروبه روم 
 کم مونده بودشاخ دربیارم

 این اینجا چیکارمیکرد

 لیال باتعجب لب زد

 شایلی این کیه-

اخمام رفت توهم بانفرت بهش زل زدم دستموجای سیلی روگونم گذاشتم 
 میبره هنوزیاداون شب منو تاجنون

 اشغال بیشرف به لیال نگاه کردمو لب زدم

 این یه اشغال کثیفه که به خاطرش من سیلی خوردم-
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 لیالبااخم گفت

 چراانوقت-

 چون مزاحمم شد-

 چیییی-

 بیخیال بیابریم که تهوع گرفتم ازدیدنش-

 بازم چهارنفری اومده بودن

 هه

 ارهم نشستیمبانفرت ازش روگرفتمو باهم به سمت خونواده حرکت کردیم کن

عکسامو تواینستاپست کردمو زیرش کامنت زدم یه روزخوب کنار دوست وخواهر 
 گلم

خودمو باگوشی مشغول کردم که باشنیدن سالم مردونه اشنایی سرمو اروم باال 
 اوردم

اخمام رفت توهم امروزقراره فقط عصبی شم اخه خدا داشتی شانساروتقسیم 
 چرااینجاس این همون رفیق مهراده میکردی من کدوم گوری بودم این دیگه

 تواون شب عروسی بااون نگاه هاش

 پووووووف

 لیال بادیدینش اخم کردم منم دست کمی از لیال نداشتم

 اما این بشرچه رویی داری بالبخنداومد طرف مامان
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 به تیپش توجه کردم

یه شلوارکتون شیری باتیشرت همرنگش موهاشوباالزده بود چندتاتارازموهاش 
 رتش افتادبود جذابونفس گیربوداما نه برای دل بیقرارمنتوصو

 مامان بادیدنش سالن گرمی کردولب زد

 خوش اومدی پسرم بیاپیش مابشین-

 چشم هرچی شمابگید-

 بیا مارازپونه بدش میادسرراهش سبزمیشه

 اخه مادرمن مگه بیکاری این دایناسورو دعوت کردی پیش مابشینه

د که دقیقا روبه روی ما بودنشست عصبی بودم خیلی خندون وخوشحال کنارمهرا
 درحدتیم ملی اون ازاون کثافت این از این چلمنگ

 پوووووووووووووف

 برای شادی تایپ کردم

پاشو بریم یکم بگردیم من حالم خوب نیست شادی باخوندن پیام نگران نگام -
 کردوسریع ازجاش پاشد به لیالنگاه کردم

 ن جمع بهم میخورهاگه میای پاشو بریم حالم ازای-

 باشه بریم-

باهم ازجامون بلندشدیم وباشادی ازجمع فاصله گرفتیم اهنگ بی کالمی پلی کردم 
 نفسای عمیق میکشیدم تااروم شم ولی فایده نداشت عصبی الیوگذاشتم لب زدم
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 یه روز گندروزیه که ازهرکی بدت میاد ببینیشون حالوروزاالن منه-

 الیوقطع کردم

 زیرخنده منم خندم گرفت باخنده لب زدم شادی ولیال زدن

 دروغ میگم-

 نچچچچ-

 افلیننننن-

 خواستم چیزی بگم که صدای منفورشو شنیدم

 سالم-

 همه برگشتیم طرفش به تیپش نگاه کردم

یه شلوارکتون مشکی با تیشرت سفیدموهاشو حالت کج ریخته بود که خیلی 
 جذابش کرده بود بوی عطر خوشبووگرمش مشامم وپرکرد

 شادی بالحن سردی لب زد

 سالم بفرمایید-

 به من خیره شدولب زد

 بخدامن شرمندم ببخش منو حاضرم هرکاری بکنم تاتومنوببخشی-

 شادیولیال باتعجب نگام کردن

 بااخم ونفرت لب زدم
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فقط ارزومیکنم دیگه چشمم بهت نیوفته انتقام اون سیلی که به ناحق خوردمو -
 ازت میگیرم

 منتظراون روزباش

 اناراحتی نگام کردولب زدب

 خیلی دردگرفت-

 بادیدن لحن ناراحتش دلم براش سوخت ازبی محبتی بغضکردمو بابغض لب زدم

 سیلی نه خوردشدنم خیلی برام گرون تموم شد-

 حاضرم هرکاری کنم تاتومنو ببخشی اصن بیا بزن توگوشم-

 لبخندزدمولب زدم

 الزم نیست فهمیدم پشیمونی بخشیدمت-

 فراموشش کن

 باخوشحالی نگام کرد

 ولب زد

 خیلی دوست دارم-

 شوکه نگاش کردم

 شادی ولیالم مثه من شوکه ازحرفش بودن ولی اون چشمکی بهم زد ولب زد

 فعال-

 لیالوشادی هنگ نگام میکردن که گفتم
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 این همونی بود که مامان اونشب بخاطرش بهم سیلی زد-

 شادی اخم کردولب زد

 چه خوشگلم هست-

ردیم باهم برگشتیم پیش بقیه که متوجه شدم مهراد ورفیقش درحال خنده ریزی ک
 کباب زدن جوجه بودن واخماشون بدتوهم بود بادیدن من اخمشون بیشترشد

 ابروهام باالپرید خدایا شفابده همه مریضارو

یه لحظه تنم لرزید نکنه دیدن من بارهام حرف زدم واییی بدبخت شدممممم 
ونسردنشون دادمو کناربقیه نشستم بعدیه رب رهامو دستام میلرزید ولی خودمو خ

دوستاش اومدن روبه روی مانشستن ومشغول کباب زدن شدن رهام بهم چشمکی 
 زد

 لبمو ازخجالت گازگرفتم

 یاابوالفضل االن اینافک میکنن من واین سروسری داریم ای خدااااااااا

 کالفه بودمو دلم میخواست خودموخفه کنم اههههههههههههه

ادورفیقش بانگاه برزخی اومدن طرفمون غذارو گذاشتن روسفره ازاسترس مهر 
درحال مردن بودم سریع لیوانمو پردوغ کردم ویه نفس سرکشیدم بانشستن 
مهرادورفیقش کنارمون رهام اخم کردعصبی بهش نگاه کردم که به مهراد ورفیقش 

 اشاره کرد

 چشم غره ای بهش رفتم بیابهش خندیدم پرروشد پووووف
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احرص دولپی غذامو پشت سرهم میخوردم که سنگینی نگاهی روخودم حس ب
کردم سرموبلندکردم بادیدن رفیق مهراد که بالبخند بهم زل زده بود باگنگی نگاش 

 کردم که چشمکی بهم زد امروزهمه چشمک میزنن پوووف

 سریع سرموانداختم پایین که باصدای بلند گفت

 مادر-

 جان پسرم-

 ب نمیخواددخترخانومتون کبا-

 کیومیگی-

 باانگشتش به من اشاره کرد مامان بالبخندپرسید

 شایلی جان کباب میخوای-

 باحرص لب زدم

 اره-

یه سیخ کباب جلوم گرفته شد بادیدن دست مردونش نگاش کردم باشیطنت لبخند 
 زد

 اخم کردموتشکرکردم مشغول خوردن شدم بعدخوردن غذا چایی خوردیم

 محوصلم سررفته بود لب زد

 هیشکی پاستور نیاورده-

 مهرادبااخم بهم زل زوداما رفیقش بالبخندگفت
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 من توماشینم هست االن میارم-

 رفت سمت ماشینشو بعدچنددقیقه باپاستور اومدلب زد

 حاال بازی بلدی

 باغرورسرتکون دادم

 ولب زدم

 یه درصدفک کن بلدنباشم-

 بالبخندپت وپهنی گفت

 نم چندمرده حالجیپس یه دست دونفره بازی کنیم ببی-

 بااخم سرتکون دادم

روبه روی هم بافاصله کم نشستیم برگه اروچیدیم ومشغول شدیم بادیدن اس 
 تودستم خوشحال شدم اماباغروربهش زل زدم همه به مانگاه میکردن

 مشغول شدیم من جلوبودم اخرین برگ بود که بامهارت بردمش

 مو لب زدمداشتم ذوق مرگ میشدم ولی خیلی ریلکس نگاش کرد

 خب بازنده شام امشب بعالوه اش وبلیط وسایلوهرچی خواستیم میخری-

 خنده سرخوش کردولب زد

 چشمممم-

 رفتم کنارشادی نشستم که لب زد

 ایولللللل-
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 خندیدم که خندم بادیدن صورت قرمز رهام رولبم خشک شد

ش باابرواشاره کرد ازجام پاشم بااخم سرمو به معنی نه تکون دادم که ازجا
 بلندشدوبه طرف ماحرکت کرد سریع ازجام پریدمولب زدم

 شادی پاشوو-

 چی شده-

 دسشویی دارم-

همه باخنده نگام کردن شادیم باخنده ازجاش بلندشدوباهم از جمع دورشدیم 
 بادورشدنم

 بادورشدنمون ازجمع موضوع اشاره رهامو برای شادی تعریف کردم

 شادی بااخم لب زد

 غلط کرده پسره شلغم-

 هووف شادی شانس ندارم که-

 خواستم حرفموادامه بدم که صدای عصبیشوشنیدم

 شایلی-

 برگشتیم طرفش

 بادیدن صورتش بهش زل زدم که باصدای عصبی لب زد

 چراکناراون بیشرف نشستی-
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منو شادی باچشمای اندازه کاسه نگاش کردیم اخمام رفت تو این چی میگه 
 براخودش

 لب زدم

 توچیکاره منی-

 رفم چشماش قرمزشد وبالحن ترسناکی گفتبااین ح

 که من کیتم اره-

 بانترسی پوزخندی زدمو لب زدم

هوابرت داشته فک کردی کیه منی برام غیرتی میشی بعدشم کورکه نبودی بازی -
 کردیم کارعاشقانه نکردیم که

 من نگاه همجنس خودمو میشناسم یاتو-

 اون تورویه جورخاص نگاه میکرد

اونجوری نگاش کردم من نه تونه اون نه هیچ پسر دیگه  خب که چی مگه منم-
ای رودرحد خودم نمیدونم پس بروکنار اگه یکباردیگه بخوای ازاین اداها برام 

 دربیاری اونوقت دیگه اینجوری باهات حرف نمیزنم حالیته یانه

 خیلی زود همو میبینیم-

 ن که لب زدمپوزخندبهش زدمو باشادی برگشتیم به جمع همه بادیدنم لبخندزد

 کاش گیتارداشتیم-

 مهرادباحالت مسخره ای گفت
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 مگه بلدی بزنی-

 بهش پوزخندزدم

معلومه که بلدم دوسال کالس رفتم اقا ازعشق تو باهربدبختی تورفتم کالس گیتار 
 کاش گیتارمو میاوردم شمال حیف

 بالحن مسخره امیزی لب زدم

 بااجازه بزرگترا بله بلدم دوساله حرفه ای بلدم-

ابروهاش از ضایع شدنش توهم گره خورد که باحرف رفیقش خوشحال بهش چشم 
 دوختم

 من گیتاراوردم-

 سریع گفتم

 میشه بیاریش-

 بالبخند جذابی سرتکون داد

 ازماشینش گیتارشوارد وداددستم

 صدامو صاف کردمو اهنگ بهنام صفوی حسود باگیتار زدمو لب زدم

 کی توی زندگیته

 سایبونه خستگیته

 وم قلبشونشون داده به توکی تم

 گرفته قلبتوووو
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 من تحملم کمه

 نگوکه حقمه توروخدا نرو

 من عمری عاشقونه باتوبودمو

 سوزوندی بانبودنت وجودمو

 بذارهمه خیال کن حسودمو

 بخندن به حالو روز مردی که عاشقه

 هنوزهمونجوری شبیه سابقه

 دلش میگیره ازغم دقایق دل کندن

 جاده بدوزم تاکه چشم تارمن توچشمای توواشهمن حاضرم هنوزم چشم به 

 قلب عاشقم میخواد یه باردیگه بیاد

 توی دلتوجاشه

 من عمری عاشقونه بوتوبودمو

 سوزوندی بانبودنت وجودمو

 بذار همه خیال کنن حسودمو

 بخندن به حالوروزمردی که

 عاشقه هنوزهمونجوری شبیه سابقه

 دلش میگیره ازغم دقایقه دل کندن
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 تم اهنگ شو میزدمچشمامو بس

 اشکم روگونم سرمیخورد

اهنگوتموم کردم که باشنیدن سوت جیغ باتعجب به جمعیت دورم نگاه 
 کردموبالبخندسرتکون دادم که رفیق مهراد لب زد

 میشه اهنگ درخواست داد-

 بالبخندسرتکون دادم ولب زدم

 شادی باگوشیم الیوبذار-

 سرتکون داد

 که دوست مهراد

 لب زد

 یوسف زمانی زخم عاشقی-

 سرتکون دادم ولب زدم

 شادی شروع کن -

 وشروع کردم به اجرای اهنگش

 ازیه جا فقط

 میشینی روزاتوشب کنی

 دیگه دلت نمیخواد

 عاشقی کنی ازاونی ضربه میخوری که فکرشم نمیکنی
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ازیه جافقط خودت میمونی ویه دنیا خاطره نبض قلبتم برای رفتن حاضره به جایی 
 اسه توخیلی بهترهمیرسی که تنهایی و

دیگه نمیشی اونی که باتموم وجودعاشق بود میشی اون ادمی که باخته بهاخرخط 
 رسیده خیلی زود

به هرکی میرسم میپرسه این غم توچشمات ازچیه زخم عاشقی نمیدونی په زخم 
 دل خراشیه

 اهنگشو زدمو تموم کردم

 همه دست میزدن وازم تعریف میکردن

 ازی احمدسولورو زدمیهو باگیتار اهنگ عشق مج

 لب زدم

 اهای عشق مجازی

 دیگه منو نداری

 چقد گرفتی اخه عشق منو ببازی

 اهای عشق مجازی

 نیادسرت الهیی

 سایه ش سرت بمونه تاوقتی زنده باشی

 رفتم دیگه خاموش خطم راهی که رفتیمو میخوام تنهایی برگردم

 اهای دلیل سردردم
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 ودمن ادمت کردمخودم بدعادت کردم یکم فک کنی میفهمی خ

 اینجا همه باهم یک صداخوندیم

 اهای عشق مجازی دیگه منو نداری

 چقدگرفتی اخه عشق منو بهبازی

 اهای عشق مجازی نیادسرت اهیی سایه ش سرت بمونه تاوقتی زنده باشی

 اشکام بی اراده میریخت

 بادیدن مهراد که بااخم بهم نگام میکرد غم عالم تودلم نشست

 یستاده بود بالبخند برام دست زدرهام اونطرف ترا

 دوست مهرادم بهم لبخند زد

 گیتاروبهش دادمو یکم نشستیم

 شب بود7ساعت 

 ازجام پاشدمو لب زدم

 بریم یکم شهربازی-

 همه جوونا سرتکون دادن منو شادی ولیال با مهراد ورفیقش

 به طرف بلیط فروشی حرکت کردیم

شت وکلی وسیله دیگه گرفتیمو اول بلیط سورتمه وبشقاب پرنده و قایچه تونل وح
رفتیم طرف بشقاب پرنده از پله هاباالرفتیم منو لیالوشادی سمت راست نشستیم 

 من وسطشون نشستمو دست هردوتاشونوگرفتم
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 مهراد ورفیقشم کنار لیالنشستن

 بادیدن رهام ورفیقاش خندم گرفت

 به روخودم نیاوردم

 ع شداونام کنارمهراد ورفیقش نشستن وبالخره شرو

اولش اروم بود ولی بعدچندلحظه خیلی تنداینواونورمیرفت جیغ بلندی کشیدم 
 دست لیالوشادی وفشاردادم

 اونقدر وحشتناک بودکه نگو

دقیقه تموم شد ازپله هاپاین اومدیم سرم گیج میرفت ولی به روخودم 5بالخره بعد
 نیاوردم به طرف قالیچه رفتیم

رنفرجامیشدن به شادی ولیال نگاه کردمو لب قالیچه دوبه دوبایدمیرفتیم کال چها
 زدم

 کی بامن میاد-

 هردوتاگفتن

 مانمیایم

واخب من االن چیکارکنم هوف باچشم غره به طرف پله های قالیچه رفتمو سرجام 
نشستم بعدچندثانیه مهرادورفیقش تواون یکی کوپه نشستن منتظربودم یه 

 اش کردم لبخندی بهم زدوگفتدختربیاد سوارشه که بادیدن رهام کنارم شوکه نگ

 تعجب کردی-
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سرموبه معنی اره تکون دادم خواست چیزی بگه که قالیچه حرکت کرد جای ماکه 
دقیقا پایین بودیم عوض شد ورفتیم باال ازترس نفس بنداومده بود جیغ خفیفی 

 زدم اونقدرباالبودیم که شادی ولیال روخیلی کوچولو میدیدم

 واخداا نکنه بیوفتیم

رادرفیقش نگاه کردم که بااخم بهم نگاه میکردن باترس نگاه کردم که باصدای به مه
 رهام بهش نگاه کردم

 نترس االن جامون عوض میشه-

اگه حالت خوب نیست بگم نگه داره سرمو به معنی نه تکون دادم که جاهامون 
عوض شد دستموروقلبم گذاشتم واقعا قلبم دردمیکرد عجیب ترسیده بودم به معنی 

قعی به غلط کردن افتاده بودم وجرئت اعتراضم نداشتم صدای قلبمو میشنیدم وا
که مثل ناقوت مرگ تندتندمیزد باقرارگرفتن توقسمت باال نفسمولرزون فوت کردمو 

 گوشیموروشن کردمو رفتم روالیو بااسترسوترس مشهودتوصورتم لب زدم

 یعنی خداوکیلی دارم پس میوفتم-

 دوربین وچرخوندم ولب زدم

 واقعاوحشتناکه وحشتناک-

 الیوقطع کردمو که رهام لب زد

 ببینمت-

 باتعجب نگاش کردم که بادیدن صورتم اخماش رفت توهم بادلهره لب زدم

 چیشده-
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 اخمولب زد

 رنگت مثه مرده هاشده داری سکته میکنی وتواین وضعیت الیومیگیری-

 لبخندی به نگرانیش زدموگفتم

 اخه کیف میده-

 لب زدلبخندشیطونی زدو

 خیلی کیف داره فکرشوبکن برق بره اینجاباالبمونیم-

 باترس نگاش کردمولب زدم

 نه توروخدانگومیترسم-

 قربون دل کوچولوت برم من ببخشیدشوخی کردم-

 لبخندخجولی زدموسرمو انداختم پایین

 لب زدم

 دیگه هیچوقت اینوتجربه نمیکنم وحشتناکه وحشتناک-

 اره دیگه طرفش نرو-

م بالخره تموم شد پیاده شدیم سرم گیج میرفت یهو یه پسره خوردبهم سرتکون داد
وَتق افتادم روزمین بدجورکمروپام دردمیکرد باصدای جیغ وداد وبیداسعی کردم 
 پاشم که باصدای دادرفیق مهرادکه یقه اون پسره ارو تومشتش گرفته بود داد زد

 مگه کوری بیشرف-

 ببخشید حاالچیزیش نشد-
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 شد به گوه خوردن مینداختمت گمشواگه چیزیش می-

 پسرورفت

 خواستم ازجام پاشم که باداد مهرادسنکوب کردم وتوهمون حالت موندم

 ازجات بلندنشو-

 بهش نگاه کردم که باتمسخرگفت

 اخه بی عرضه وترسوهاروچه به هیجان-

 !!!!!!!بی عرضه ترسو

بغض نگام صدای شکستن غرورم قلبم گوشموکرکرده بود به شادی نگاه کردم با
میکرد دستی روگلوم کشیدم عجیب بود که بغض نداشتم به ادمای دورم نگاه کردم 

 رفیق مهراد باحالت عصبی مهرادو نگاه میکرد

به رهام نگاه کردم که دیدم از عصبانیت قرمزشده لبخندزدمو ازجام 
 بلندشدمتوچشمای مهراد نگاه کردم و لب زدم

 مرسی-

اینکه لبخندازرولبم بره باانرژی که ازحرفش گرفته همه باتعجب نگام میکردن بدون 
بودم ازشون دورشدم ازجمع فاصله گرفتم وتازه حس سوزش عمیق توقلبم حس 

 کردم

 حرفش توسرم پیچید

لبخندزدم وخنده تلخی کردم به طرف سرویس رفتم به خودم تواینه نگاه کردم به 
 خودم لبخندزدم وازسرویس خارج شدم
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 ود دیگه نه ناراحت بودم نه خوشحالدیگه لبخند رولبم نب

 هیچ حسی نداشتم هیچ حسی

باخونسردی رفتم سرجام نشستم بعدچنددقیقه رهام دوباره نشست سرجاش 
 نگران بهم نگاه کرد فقط بهش نگاه کردمو مهرادورفیقش نشستن کنارمامان

به من نگاه کرد بهش نگاه کردم بادیدن حالم باتعجب و نگرانی نگام کرد فقط 
 اش کردمو تمامنگ

باحرف زن عمو سفره شام چیده شد خیلی اروم مشغول خوردن ساالدماکارونی 
شدم بعدخوردن شام ازجام بلندشدمو شروع کردم به قدم زدن یه لحظه قلبم 
تیرعمیقی کشید طوری که مجبورشدم رونیمکت نزدیک اونجابشینم دستموروقلبم 

 گذاشتم به اسمون نگاه کردموزمزمه کردم

 اهوای دلشوداشته باشخدای-

 سرموانداختم پایین

عجیب بود امشب رفیق همیشم کنارم نبود کنارم نیست هه اونم دیگه خسته شده 
ازبس توگلوم نشست ازبس حرف خوردم ازجام بلندشدم ورفتم طرف بستنی 
فروشی یه بستنی خریدم ومشغول خوردن شدم بعدخوردن بستنی برگشتم به 

 ن لب زدجمع که رفیق مهراد روبه م

 شایلی خانوم قراربود بریم اش بخریم-

 بهش نگاه کردم ولبخنداروموبی حسی زدمو سرتکون دادم

 لب زدم
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 اره-

 پس بزن بریم-

 شادی بهم اشاره کردکه برم

منم خیلی خنثی ازجام بلندشدمو همراهش به طرف آش فروشی نزدیک پارک 
 اش خوردمرفتیم بدون هیچ حرفی اشوگرفتیم برگشتیم یه کاسه بزرگ 

 وبالبخند به رفیق مهرادچشم دوختم لب زدم

 دستتون دردنکنه-

 بادیدن لبخندم لبخندبزرگی زد ولب زد

 نوش جونتون-

لبخنددیگه ای بهش زدم بعداینکه همه اظهار خستگی کردن وسایلو جمع کردیم 
 که مهراد گفت

 زن عموبامن میاد-

 دوستش لب زد

 بامن میانمهرادجان تونگران زن عموت نباش اونا-

 شما تعدادتون زیادتوبقیه اروبیار

 مهرادبااخم سرتکون داد

 سوارماشین اقای جنتلمن شدیم واقعاازش ممنونم که گفت مارومیرسونه

 تاخودخونه حرفی نزدیم
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 باتشکر زیر لب از ماشین پیاده شدمو به طرف خونه رفتم بی حس از

پ شلوارک نخی عوض کردم پله هاباالرفتمو یه راست رفتم تواتاق لباسموبایه تا
رخت خوابمو پهن کردم وتوجام درازکشیدم گوشیمو برداشتمو عکس خودمو مهراد 
نگاه کردم اشک ازچشمام پرت شد بیرون دوباره بغض توگلوم نشست چجوری به 
خودم بقبولونم که عاشقش نباشم اشکامو پاک کردم که شادی وارداتاق شد وامد 

 کنارم بغلم کردولب زد

 انقدرخودتو اذیت نکنشایلی -

 بهش لبخند زدم که اشکام طاقت نیاوردنو سرازیر شدن

 بااشک ولبخندلب زدم

 شادی اون دوسم نداره همین برام کافیه-

شادی بغض کرده بوداینو از تندتند قورت دادن اب دهنش فهمیدم سریع ازجاش 
 بلندشدو رفت بیرون

 بالخره همه اومدن وسریع خوابیدن

به سرم زده بود ازجام بلندشدم بادستمال مرطوب ارایشمو پاک ولی من بیخوابی 
کردم شالوروشونه های برهنه م انداختم وازاتاق خارج شدم خونه توتاریکی مطلق 
بود اروم ازدربیرون رفتمو روایوون نشستم بیکالم ارومی پلی کردم وچشمامو بستم 

 باالاومد باحس نفسای گرم کسی باترس چشم بازکردم بادیدن مهراد نفسم

 بااخم بهم نگاه کردو بافاصله خیلی کم کنارم نشست ولب زد

 این موقع شب اینجاچیکارمیکنی-
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 برعکس دفعه های قبلی

 فقط زل زدم بهش هیچی نگفتم هردو

 بااخم همونگاه میکردیم

 نمیدونم چی توچشمام دید که نگاهشوازم گرفت

 بایدازاونجابرم وگرنه بغضم میترکه

 ب زدمباناراحتی وبغض ل

 شب بخیر پسرعمو-

 بااین حرفم باتعجب نگام کرد

 خیلی کم پیش میومدبهش بگم پسرعمو بیتوجه رفتم داخل اتاق وبا بغض خوابیدم

 باصدای مامان ازخواب بیدارشدم

 بابیحالی لب زدم

 جونم مامان باز صبح شد تو اومدی واسه گیردادن به من-

 ذلیل شده پاشو اماده شو باید بریم ترمینال-

 بااین حرف تمام خواب ازسرم پرید با کرختی ازجام بلندشدمو ازاتاق زدم بیرون

 به طرف سرویس حرکت کردم وداخل سرویس رفتم

 بعدانجام کارای مربوطه برگشتم تواتاق

 جلوی اینه قدی ایستادم کش موهامو بازکردم بابرس موهامو برس کشیدم
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تم یه مانتو طوسی بلند دم اسبی محکم باالی سرم بستم به طرف لباسام رف
تازیرزانوم که مدل هاللی بود دستش مچی بود باشلوار همرنگش تنم کردم یه شال 
سفید نخی کارشده سرم کردم جلوی اینه ایستادم یه خط چشم کلفت پشت 

 چشمام کشیدم یه رژ صورتی تیره مات به لبم زدم

 خوبه همین کافیه وسایلم اماده بود

و نگاه اخرو به خودم تواینه انداختم ازاتاق زدم بیرون چمدون وکوله امو برداشتم
 بادیدن همه جلوی درخروجی بغض توگلوم نشست

 سعی کردم اروم باشم

اروم به سمت شادی و مامان رفتم کنارشون ایستادم اول ازهمه بغل باباجون 
مهربونم رفتمومحکم گونه های چروکیده شده اشو بوسیدم به اجبارازهم جداشدیم 

 مامانجون عزیزم رفتمو بغلش کردم نوبت به زن عمو رسید به طرف

 اصال دوسش نداشتم ازش متنفربودم به خاطرتموم کنایه هاش

سردنگاش کردمو به اجباربوسیدمش سریع به طرف لیالرفتمو با بغض ودلتنگی 
 بغلش کردم

 به مهراد که رسیدم بالبخندغمگینی نگاش کردم بادیدن صورت خنثی ش

 قلبم شکست

 باهم دست دادیم فقط

 کنارشادی ایستادم

 بعدخدافظی ازهمه ازخونه خارج شدیم
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 سریع کفشامونوپوشیدیموسوارآژانس شدیم

 ماشین که حرکت کرد بغضم بزرگترشد

 حس خفه شدن بهم دست داد

 اونقدرتوفکروخیالم فرورفتم که باحس تکون دست شادی به خودم اومدم

 شادی لب زد

 شایلی پیاده شو-

ازکردمو پیاده شدم شادیومامان بعدمن پیاده شدن بعدبرداشتن درماشینو ب
 چمدوناازصندوق عقب به سمت اتوبوس موردنظررفتیم

 ساله الغر جلوموگرفت۲۰خواستم ازپله هاباالبرم که یه پسر 

 لب زد

 بلیطط خانوم-

بااخم نگاش کردم وبلیطمو سمتش گرفتم بادیدن بلیط سرتکون دادوبالخره اجازه 
 ین وداد ازپله هاباالرفتمو سرجام نشستمورودبه ماش

 صندلی من تکی بود شادیومامان کنارهم نشستن

 گوشیمودراوردمو هنزفریمو وصل کردم واهنگ پریزادیوسف زمانی پلی شد

یکی یه جایی صدازد اسم توروقلبم رفت منکه مثل تونبودم خیلی چیزایادم هست 
که ازاین حرفانداشتیم قهرنبودیمو اره من یادمه یه عالمه خاطره دوتایی داشتیم ما

همیشه اشتی اره خوب یادمه خنده اتو دل یه دنده اتو چرا جواب کردی دل شکسته 
 امو مدیونتم این تنهاییامو
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اهای پریزاد دست مریزاد دیگه هیشکی به چشام نمیاد دلم قدم زدنامون 
مانمیاد تب توخیابونوزیربارون ومیخواد اهای پریزاد دست مریزادعاشقی دیگه به 

 داغی که هرشب میسوزونه منو کوتاه نمیاد

هرجابارون زد یادت افتادم ازپاافتادم بی حتی یه نشونی کوچه ای خیابونی حال 
 این عشق که نمیدونی

دلتنگ یاربودن چیزخوبی نیست غصه واسه ی دل چیزخوبی نیست ولی به جون 
 میخرم تالحظه اخرم تاهمیشه تودلم میمونی

 رمیخوردروگونه ماشکام اروم س

 سرموبه پنجره تکیه دادم به اسمون ابی نگاه کردمو لب زدم خدایامراقبش باش

 چشماموبستم اما دریغ ازیه کم خوابیدن تاخود تهران بیداربودم

 حس میکردم کمرم درحال شکستنه

 پوووف بابا به شادی گفتا باماشین خودت برید

 فتهشادی خانوم گفت نه میترسه تیبا ش روش خط بیو

باصدای کمک راننده که دادمیزد مسافراکم کم اماده شیدنزدیکیم شادی ومامان 
 بیدارشدن

بالخره رسیدیم ازماشین پیاده شدیم بادیدن بابا قدمامو تندکردمو خودمو توبغلش 
 انداختم

 وبادلتنگی لب زدم

 سالم بابایی خوبی-
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 سالم دخترقشنگم مرسی توخوبی دلم برات تنگ شده بود-

 ینطورباباییمنم هم-

 باصدای شادی ازهم جداشدیم

 سالم بازشروع شدبابا یکم منم تحویل بگیر-

 ای دختر حسود-

 همه خندیدیمو به طرف ماشین پرادو بابا رفتیم

سوارماشین بابا شدیم بعد نیم ساعت دم در خونه مون پیاده شدیم به خونه مون 
تونست بخرتش بابای نگاه کردم یه خونه ویالیی بزرگ که بابا بعد کلی سختی 

عزیزم یه سراشپزبین المللی که تویکی از مسابقات اروپایی ش بایه سرمایه 
داراشنامیشه وازاونجا باهم رفاقت وشراکتشون شروع میشه قراشد کار ازبابا 

 وپولوجاازاون مرده باشه بااین کار کلی توروندزندگیمون تغییر ایجاد شد

 متری وخیلی ناز1200ازیه خونه صدمتری اومدیم یه خونه 

 بادوتاماشین

 یه رستوران بزرگ که مال بابابود

 باهم وارد خونه شدیم

 سریع ازپله های مارپیچ باالرفتمو وارداتاقم شدم

رنگ اتاقم صورتی کمرنگ بود تخت دونفره سرخ ابی ومیزارایش وکمد صورتی 
 کمرنگ باکلی عروسک لب تاب ومیزکامپیوتر

 بیدمخودموپرت کردم رو تخت و خوا
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باحس ضعف ازخواب بیدارشدمو ازاتاق زدم بیرون ازپله ها رفتم پایین 
 وارداشپزخونه شدم

به طرف میزغذاخوری رفتم بادیدن جعبه پیتزا سریع پیزاروتوماکروفر گذاشتمو 
بعدگرم شدن سس تند ونوشابه ولیوان برداشتمو نشستمو مشغول خوردن غذام 

نشسته بود رفتم tv رون بادیدن بابا که جلوشدم بعدخوردن غذا از اشپزخونه زدم بی
 طرفشو خودمو توبغل باباجا کردم

 و لب زد سرمو بوسه زد

 حال دخملم چطوره-

 عالیم بابایی-

 خداروشکر فرداشب عمه مونا اینامیان-

 وااای نههههههه

 پسرای ازخودراضیش

 عه چه خوب-

 خب فعالمن برم تواتاقم

 بروعروسکم-

 گشتمعصبی وکالفه به اتاقم بر 

 پوووف خداااا کی فردا حال اون پسرای االغ عمه مونارو داره

 برعکس عمه که خیلی خوبه پسراش مغرورو عفاده این
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 پوووووف

 ماکان وهاکان

 سال ازم بزرگتره5ماکان 

 سال3هاکان

 ماکان فوق العاده مغروره وفکمیکنه اسمون پاره شده اقااومده

 دنبال مزه ریختنههاکان بادلقای توسیرک فرقی نمیکنه وهمش 

 ولی خب باز ازماکان بهتره

 ایششششش

بیخیال اوناروتخت دراز کشیدم گوشیمو روشن کردمو به عکس خودمو مهرادچشم 
 دوختم

 فرداباید برم چاپش کنم

 بزنم کنار تختم

 دستی روصفحه سردگوشیم کشیدم

 گوشیموروقلبم گذاشتم واشکام شروع کردبه باریدن

 بم برداونقدر گریه کردم که خوا

باصدای شادی بیدارشدمومثه منگال به دوروبرم نگاه کردم که شادیو حاضراماده 
 دیدم

 باعصبانیت لب زدم
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 چه مرگته-

 اخماش رفت توهم ولب زد

 خبرمرگت نمیخوای بری مدرسه-

دودستی کوبیدم روسرمو بی توجه به شادی دوییدم توسرویس تواتاقم بعد انجام 
دم موهامو دم اسبی محکم بستمو سریع جورابمو کارای مربوطه ازسرویس خارج ش

پوشیدم و لباس فرم مدرسمو تنم کردم مقنعه مو طوری سرم کردم که نصف موهام 
بیرون بود باعطرخوشبوم دوش گرفتم کوله امو برداشتمو ازاتاق زدم بیرون سریع 
ازپله هاپایین اومدم وکتونی مو برداشتم و پوشیدم خواستم ازدرخارج شم که 

 اروکنارم دیدم که اخم کرده بودباب

 لبخندزدمو لب زدم

 سالم بابایی صبح بخیر-

 لبخند قشنگی زدولب زد

 سالم عمربابا بدون صبحونه کجامیری-

 گونه باباروغرق بوسه کردمو ولب زدم

 توراه یه چیزی میخورم باشه بابایی-

 بابا بااخمو لبخند سرتکون دادمنم ازموقعیت استفاده کردمو دررفتم

 یع ازخونه خارج شدمو بایه بسم اهلل حرکت کردمسر

بادیدن غزاله توماشین داداشش سرتکون دادم که ماشین جلوپام ترمزکرد 
 لبخندزدمو سوارشدم سالم بلندی کردم که داداش غزاله باخوش رویی جواب داد
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 احسان دندون پزشک بود المان بود تا پارسال برگشت

ت دار چشمای درشت سبز بینی متوسط پسر جذابو زیبایی موهای مشکی وحال
و هیکل که سالها 190وزیبا صورت کشیده وپر لبای گوشتی وقهوه ای کمرنگ قد 

 روش کارکرده

 به غزاله نگاه کردم وبالبخندوهیجان لب زدم

 سالم عشقم-

بادیدن احسان که بالبخند زل زده بود به من خجالت زده سرمو انداختم 
 پایینوباخجالت لب زدم

 سالم-

 لبخند زیبایی زد که روگونه ش چال کوچولو نازی افتاد

 باصداش نفسم رفت صداش بینهایت گیراوجذاب بود

 سالم شماباید شایلیخانوم باشید درسته-

 باتعجب نگاش کردم

 که خنده جذابی کردولب زد

 مگه میشه کسی ازخونواده ماشمارونشناسه اوازه خوبیای شما توخاندان ماپیچیده-

 رنازی بهش زدمو لب زدملبخندملیح وپ

 غزل جان لطف داره به من-

 لبخند جذابی زدوسرتکون داد
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 غزل باخوشحالی لب زد

 راه بیوفت دیگه-

 احسان سرتکون دادوحرکت کرد

 واقعا ماشینش خوشگل بود یه آئودی قرمز

 خیلی نازبوددد

 مدرسه امون یکم دوربود حدود نیم ساعت راه بود

باشنیدن صدای اهنگ موردعالقه م ناخوداگاه  داشتم به مدرسه فکرمیکردم که
 لبخندی رولبام نشست

 اهنگ اموبند تنهایی

اشک توچشمام جمع شد که باصدای احسان بهش نگاه کردم نمیدونم توصورتم 
 چی دیدکه بادیدن من اخم روصورتش نشست ولب زد

 چی شده-

 باخجالت لب زدم

 هیچی-

 اخمش بیشترشدولب زد

 هپس چرا صورتت خیس اشک-

بابهت دست روگونه ام کشیدم حق بااحسان بود صورتم خیس اشک بود خجالت 
 زده سرمو انداختم پایین وبابغض لب زدم
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 دلم گرفته-

 غزل بانگرانی گفت

 چراچی شده شایلی-

 هیچی فقط یکم ازدست خودم ناراحتم-

 واسه چی-

 به احسان نگاه کردم

 چون نتونستم درست رفتارکنم-

 شده دیگه غصه خوردن فایده ندارههرچی که بوده تموم -

 بالبخندبه احسان چشم دوختم چقدر حرفاش ارومم کرد لب زدم

 مرسی که باحرفاتون حالموخوب کردین-

 لبخندقشنگی زدوسرتکون داد

بادیدن تابلومدرسه با غزل ازماشین پیاده شدیمو خدافظی کردیم وارد مدرسه که 
 میشگیمونشدیم غزاله دستمو گرفت ومنو برد طرف جای ه

 لب زد

 بازچی شده شایلی-

 بهش نگاه کردمو لب زدم

 خیلی دلم پره غزل امروز غروب کافه همیشگیمون-

 باشه اجی پس دیگه فعال بهش فکرنکن-
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 سرتکون دادم وباهم وارد کالسمون شدیم

 دوباره درسای دوست داشتنی جغرافیا

 بالبخند به درس گوش میکردم

رفتمو به سمت بوفه رفتیم دوتا ساندویچ با بعد تموم شدن کالس دست غزال وگ
 دوغ گرفتموسرجامون نشستیم

 شروع کردیم به خوردن که یهو غزاله لب زد

 شایلی-

 هوم-

 ازمهراد چه خبر-

 هعی هیچی تاتونست داغ رودلم گذاشت-

 ناخوداگاه اشک سمجی از گوشه چشمم روگونم سرازیر شد

 غزاله بادیدن اشکم منو محکم توبغلش گرفت

 ایلی جونم گریه نکنش-

 لبخند بی جونی زدمو اروم گفتم

 باشه تنهادلخوشیم-

 پاشو بریم سرکالس

 بریم-

 باهم واردکالس شدیم
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اهههههه زنگ ادبیات یکی ازمزخرف ترین کالسای توعمرم بود همشم سراین درس 
 چرت میزدم

 بالخره زنگ خونه ارو زدن مثه اینایی که اززندان خالص شده باشن دست غزاله
 اروگرفتمو دوییدیم بیرون

 بهش نگاه کردم ولب زدم

 غزاله میاییکم بریم قدم بزنیم-

سرتکون داد که بالبخند ازمدرسه خارج شدیم اروم شروع کردیم به قدم برداشتن 
بعدازچنددقیقه جلوی یه بستنی فروشی بودیم بالبخند به غزاله نگاه کردمو اشاره 

 مغازه ارو انتخاب کنه تاسفارش بدمکردم یکی ازمیزای چیده شده بیرون از 

به سمت مغازه رفتم دوتابستنی شکالتی سفارش دادم بعدازگرفتن سفارشا حساب 
 کردنشون رفتم کنار غزاله

هردوساکت بودیم انگار هیچ کدوم نمیخواستیم حرف بزنیم توسکوت بستنیامونو 
ازهم  خوردیم به طرف خونه حرکت کردیم بعدنیم ساعت به کوچه امون رسیدیم

خداحافظی کردیم هرکدوم وارد خونه هامون شدیم بی حوصله واردخونه شدم 
وسالم بلندی کردم وبه طرف اتاقم رفتم وارداتاقم که شدم سریع ازشر فرم مدرسه 
خالص شدمو به سمت حموم رفتم بغض توگلوم نفسمو بند اورده بودزیردوش اب 

ا کم کم عادت کردم بعدازاینکه یخ ایستادم باخوردن اب سرد به تنم لرز افتاد ام
حسابی زیردوش گریه کردم بعدازشستن موهاموبدنم ازحموم خارج شدم باحوله 
خودموخشک کردم یه تاپ شلوارک قرمز گردنی پوشیدم سشواربه برق زدم 
وموهامو باحوصله خشک کردم باکش سرپاپیونی مشکی دم اسبی بستمشون خط 

خارج شدم به طرف اشپزخونه رفتم چشم کلفتی پشت چشمام کشیدم وازاتاق 
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بادیدن مامان درحال اماده کردن میزنهار بالبخند بغلش کردمو گونه نرمشو بوسیدم 
 برگشت طرفمو بالحن سردی لب زد

 بازتوچسبیدی به من-

بابغض نگاش کردم دستام شل شدوکنارم افتاد باچشمای پرشده ازاشک به طرف 
وجه بهش یکم برنج ریختم باخورشت میز رفتمو رویکی ازصندلی هانشستم بی ت

موردعالقم قیمه بعد خوردن غذام ازجام بلند شدم وبدون تشکر ازش رفتم تواتاقم 
 خودمو پرت کردم روتختمو چشمامو بستم

باصدای گوشیم چشمامو واکردم دست درازکردمو گوشیمو برداشتم بدون نگاه کردن 
 به اینکه کی پشت خطه گوشیو جواب دادم

 بله-

 ی خوابیشایل-

 سالم اره خواب بودم جانم چی شده-

 شایلی مثال قرارداشتیما-

 بااین حرف سرجام نشستم ولب زدم

 مگه ساعت چنده-

 دقیقه7:25-

 واای ببخشید االن حاضرمیشم میام دنبالت-

 اجی هول نشو خودت برو کافه منم میام-

 باشه دمت گرم فعال-
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کارای مربوطه دست صورتمو گوشیو قطع کردمو پریدم طرف سرویس بعد انجام  
 بااب یخ شستم که به معنای واقعی یخ زدم ولی خوابم کامل پرید

ازسرویس خارج شدم رفتم طرف کمدلباسام یه مانتو جلوباز دوتیکه برداشتم یه 
 طرفش سفید بود یه طرف مشکی

سلوار مشکی جذبمو پوشیدم تیشرت سفیدسادمو پوشیدم مانتومو پوشیدم 
کش موهامو بازکردم کلشوبرس کشیدم اتومو روبه برق زدم وهمه جلواینه ایستادم  

 موهامو صافه صاف شالقی کردم

همه ارو باالمحکم بستم کرم ضدافتاب رنگیمو به صورتم زدم یه خط چشم ظریف 
خوشگل پشت چشمام کشیدم ریمل وتوموژهام خالی کردم گونه اجری مالیممو 

به لبام کشیدم باعطرشکالتم دوش گرفتم به گونه هام زدم یه رژ مات مایع کالباسی 
شال سفیداکلیلمو سرکردم جوری که نصف موهام بیرون بود کیف بزرگ مشکیمو 

سانتی چرممو برداشتم گوشیمو تودست گرفتمو از اتاق زدم بیرون 5باکفش پاشنه 
از هال که گذشتم مامانو دیدم که مشغول فیلم دیدن بود همینجور که به طرف 

 دمدرمیرفتم لب ز 

 مامان من باغزل میرم بیرون-

 باشه فقط زود برگرد-

 سریع کفشامو پام کردمو از خونه خارج شدم

 تند تند ازکوچه مون گذشتم بعد یه رب رسیدم کافه

 سریع وارد کافه شدم

 عاشق این کافه م نماش خاِص 
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کل کافه مشکیه ازنمای بیرونی تا کل نمای داخلیش حتی ظرفایی که از ادم پذیرایی 
 یکننم

بالبخند به طرف پله ها رفتم همیشه طبقه دوم مخصوص منو غزل بود ازپله هاباال 
 رفتم به طرف میزی که همیشه میشستیم رفتم یکی از میزای گوشه کافه

 سرجای همیشگیم نشستم که پیش خدمت اومد سرمیز

 چی میل دارید-

 منتظر کسی هستم بعداسفارش میدم-

 سرتکون داد ازم دورشد

 یه تک برای غزل زدم باگوشیم

که بادیدنش لبخند زدم یه تیپ قرمز زده بود که فوق العاده ش کرده بوداما بادیدن 
فرد روبه روش خنده ازرولبم رفت این اینجا چیکارمیکنه احسان بااون تیپ نفس 

 گیرش یه تیشرت قرمز بایه شلوار مشکی پوشیده بود چقدر بهش میومد

ون ازش خواسته که بیاد دلم میخواست کلشو بکوبم عصبی به غزل نگاه کردم نکنه ا
 به دیوار اخه چرا چرا داداششو همراهش اوردههههه

اومدن طرفم سعی کردم اروم باشم حداقل ظاهر سازی کنم اما اخمای درهمم همه 
 چیو لو میداد

 هردولبخند به لب روبه روم ایستادن

 سالم شایلیجونم-

 بااخم نگاش کردم ولب زدم
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 سالم-

 احسان که لبخندش بزرگترشده بود نگاه کردمو اخمام بیشتررفت توهمبه 

 چرامیخنده واقعا برام سواله باصداش از فکر وخیال بیرون اومدم

 سالم عرض شد شایلی خانوم-

 بهش برزخی نگاه کردمو با حرص لب زدم

 سالم اقا احسان-

 به هردوشون نگاه کردمو لب زدم

 بفرمایید-

 تمهردوشون نشستن منم نشس

 دوباره پیش خدمت اومد

 به منو نگاه کردم وبااوقات تلخی لب زدم

 قهوه ترک وشکالت تلخ-

 منم ایس پک-

 قهوه باکیک شکالتی-

 پیش خدمت که رفت با حرص به غزل نگاه کردمو لب زدم

 غزاله قراربود منوتو-

 تاخواستم ادامه بدم احسان لب زد
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 چراانقدر ناراحتی-

 یعنی انقدر مزاحمم

 زخجالت انداختم پایینسرمو ا

 باخجالت لب زدم

 نه اقا احسان-

 اول ازهمه میخوام یه چیزی بگم خوب گوش کن-

 پرسشی به چشماش زل زدم که ادامه داد

 من اونقدرا پیرنیستم که اقا صدام کنی-

 من احسانم باهام راحت باش

 لیچون من میخوام باهات راحت باشم نمیخوام بگم شایلی خانوم میخوام بگم شای

 دوم اینکه منم دوس دارم تواکیپتون باشم تواکیپ شمادوتا دختر شیطون

 خب نظرت

 بهش نگاه کردمو لب زدم

 باشه قبوله-

 لبخند خوشگلی زد ولب زد

 پس دیگه ازحضورمن ناراحت نباش-

 بهش نگاه کردمو بالبخند گفتم
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 باشه-

بود مثل زهر  سفارشمونو که اوردن با لذت قهوه تلخمو باشکالت تلخمو خوردم تلخ
 دقیقا مثل زندگی من

 بغضمو با خوردن اخرین جرعه قهوه م فرودادم

 سرمو اوردم باال که دیدم احسان زل زده بهم

 هم خندم گرفت هم خجالت کشیدم

 لب زدم

 چیزی روصورتمه-

 لبخند کوچولویی زد ولب زد

 اره زیادی صورتت معصوم-

رباز کرداشک سرتق رو گونه بااین حرفش بغضم که به سختی مهارش کرده بودم س
 م سر خورد

 با صدایی که میلرزید لب زدم

 من این معصوم بودنو نمیخوام-

بااین حرفم اشکای بعدیم روگونم سرخورد که یهو حسکردم یکی کنارم نشست 
 بادیدن احسان کنارم هین گفتم

 که لب زد

 خیلیا ارزو دارن مثه تو معصوم باشن-
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 شایلی گریه نکن

 کردولب زد  عصبی بهم نگاه

 خببببببب-

 ازترس سرتکون دادم که دستشو روگونه م کشید انگاربهم برق وصل کردن

 اما اون خیلی اروم باسرانگشتش صورتمو پاک کردو لب زد

 اصال دلم نمیخواد اشک روصورتت ببینم هیچوقت گریه نکن-

 هروقت به کمک نیاز داشتی رومن حساب کن منو غزل کنارتیم

 حس کنم که تنها نیستم که منم یکیو دارم همین حرف باعث شد

نتونستم خودمو کنترل کنم خودمو پرت کردم توبغلش اول شوکه بهم نگاهکرد 
 امابعد محکم دستشو دورکمرم حلقه کرد سرمو تو اغوشش گذاشتم ولب زدم

نمیدونم چراانقدرکنارت ارومم مثل زمانی که کنارم غزلم توهم مثل اون ارومم -
 پشتمیمیکنی مرسی که 

قطره دیگه اشکی ازچشمم رولباسش ریخت که سرمو از تو اغوشش جداکردولب 
 زد

 گفتم گریه نکن-

 سرتکون دادم که لب زد

خب غزل میگه اخرهفته بریم دربند چطوره به غزل نگاه کردم که باچشماش ازم -
 التماس میکردقبول کنم منم بدم نمیومدبرم به همین دلیل سرتکون دادم
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 ن بایدبرم خونهباشه ولی اال-

سرتکون دادوباعم ازکافه زدیم بیرون سواربنزمشکیش شدیم پخش وروشن کرد که 
 بااهنگی که پخش شددلم ریخت

 نکن اینجوری بادل من

 نشو اینجوری قاتل من

 به کی دل بدم جز دل تو

 که تودل میدی جزدل من

 به کی دل بدم جزدل تو

 که تودل میدی جزدل من

 نکن ازدل من دلتو

 زفکرمن بندبه توهنو

 چراردمیشی ازدل من

 مگه بدبودم بادل تو

 دیگه کی میشه عاشق من

 وقتی من شدم عاشق تو

 انقددلتنگ توام

 گریه گرفت بوی تنم

 خدانیاره این غمو
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 حتی برای دشمنم

 به مورسید پاره نشد

 این رابطه میونمون

 منو فراموشم نکن

 تنهام نذاربایه جنون

 سخت ترین کاریه عاشق

 ریدن ازیه دلبنددل ب

 اگه راحت بود که فرهاد

 دل یه کوه ونمیکند

 هرجا هستی یادمن باش

 بشنوی حرفموای کاش

 که نگم دردودالمو

 به خیابونو چراغاش

 دلمو غم دوره کرده

 اسم من یه دوره گرده

 انقده میره تاوقتی تونگی برنمیگرده

 این اهنگ حرف دل من بود بغض تو گلوم داشت خفه م میکرد
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 یدن خونمون سریع از ماشین پیاده شدمو لب زدمباد

 بیاید داخل بچه ها-

 مرسی برواخرهفته میبینمت-

 پس فعال یاعلی-

 یاعلی-

 رفتم داخل خونه

بادیدن مامان وشادی سالم غمگینی دادمو رفتم تواتاقم بغضم ترکید چقدردلم 
 گرفته خدادلم کسیو میخواد که متو نمیخواد ههه نمیخواد منوووووووو

 کاش بشه این بفهمم کاش بفهمه این دل الکرداررررررررررر

قلبم دردمیکرد بدجور دلم گرفته بود بیحوصله لباسامو عوض کردم روتخت 
 درازکشیدم با کلی حسرت به خواب رفتم

صبح باصدای شادی بیدارشدم سریع اماده شدم به سرعت نورازخونه خارج شدم 
 و به طرف مدرسه حرکت کردم

که یهو یه ماشین باسرعت وحشتناک به طرفم اومد انگار به پاهام وزنه توفکر بودم  
 وصل کردن

حتی یه سانتم نمیتونستم ازجام برم اونورتر که یهو یکی منو پرت کرداونور خودشم 
 پرید طرفم

شوکه برگشتم طرفش که بادیدن امیر رفیق مهراد بهت زده بهش نگاه کردم که با 
 دادلب زد
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 عاشقی هاننننن چراحواست نبود مگه-

 انقدر لحن حرف زدنش بد بود که یهوبه خودم اومدمو باجیغ لب زدم

 به توچه مگه توفوضول منی-

 بابامی ننمی داداشمی شوهرمی

 توچیکاره منی هاننننننن

 بااعصاب داغون ازکنارش رد شدم

 این اینجاچیکارمیکرد چمیدونم اهههه

بالخره رسیدم بی حوصله کل زنگارو بیخیال فکر کردن شدمو به راهم ادامه دادم که 
تحمل کردم اصال با غزل حرف نزدم حتی نگاشم نکردم خیلی ازش دلخوربودم مثال 

 دیروز قراربود باهاش دردودل کنم

هه همینکه زنگ خونه اروزدن ازکالس زدم بیرون ازمدرسه خارج شدم اروم قدم 
 زنان به طرف خونه رفتمو بعد چند دقیقه رسیدم خونه

وخسته یه راست رفتم تواتاقم لباسامو عوض کردمو خودمو پرت کردم  بیحال
 روتخت

 چشمامو بستم

 باصدای مامان چشمامو بازکردم

 شایلی پاشو چقدرمیخوابی تو قراره عمه ت بیادا-

 پووف کالفه ای کشیدم باحالت زاری گفتم
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 بااااااااشه من بیدارمممم-

ه ربه گفتم بعد لباسایی که برای ازجام بلندشدمو به طرف سرویس رفتم یه دوش ی
 امشب اماده کردمو برداشتم یه کت شلوار سورمه ای

 بایه تاپ سورمه ای

سریع لباسامو پوشیدم موهامو برس کشیدمو باسشوارخشکش کردم اتومو 
روبرداشتمو کل موهامواتوکردم ازاددورم رهاکردم یه خط چشم نازک پشت 

یه رژ سرخ ابی مات به لبام کشیدم  چشمام کشیدم یکم ریمل به موژه هام زدم
 باعطرشکالتم دوش گرفتم بارضایت ازاتاق زدم بیرون

 عجیب گشنم بود

به طرف اشپزخونه رفتم دریخچالوبازکردمو شیرکاکائو باظرف کیک 
اسفنجیوازیخچال برداشتم یه لیوان شیرکاکائوبراخودم ریختم بایه تیکه بزرگ کیک 

 اسفنجی

نشستم کانال tv خونه زدم بیرون رفتم روبه رویبعدخوردن کیک وشیرازاشپز 
 موردعالقم زدم که داشت این اهنگ پخش میکرد

 دیوونتم بااینکه فهمیدم یه عمره

 این رابطه ازسمت توعاشق نداره

 انقدرنگو احساست ازدیوونگیته

 احساس اسمش روشه چون منطق نداره
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یک بار که دنبال  من ارزویی غیراحساست ندارازبس که رویامو بهت نزدیک کردم
 ردت رفته بودم من به خودم ازپشت سرشلیک کردم

حال من حال اون ادم زخمیه که خودش دیده زخمش چقدرکاریه اما جایی نمیره 
خوش نشسته بمیره من بمیرم بمونم تهش عاشقم بی تواین حسم این عشقم این 

 منطقم تاتوباشی همینم تاتوباشی همینم

 بغض گلومو گرفت

یب توکتم برداشتم روشنش کردم رفتم توگالری به عکس خودمو مهراد گوشیمو ازج
 نگاه کردم بابحسرت دست روش کشیدم

 اه دلسوزی کشیدم گوشیوکنارم گذاشتم

باصدای اف اف سعی کردم خونسردباشم کنارشادی ومامان رفتم همه جلوی 
 دربودیم

هشون که بالخره عمه باشوهروپسرای رومخش اومدن داخل سالم خیلی شلی ب
 کردمو بعدنشستن همه منم نشستم

 خودمو باگوشیم مشغول کردم

که باتیکه ای که ماکان به من انداخت سرمو ازگوشی دراوردمو بهش نگاه کردم که 
 پوزخندی بهم زدولب زد

 خیلی سرت شلوغه ها-

 باخشم بهش نگاه کردم

 شمبه بابا نگاه کردم که بهم نگاه میکرد با چشماش ازم میخواست اروم با
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 ولی مگه میشد

 منم مثل خودش بهش پوزخند زدمو لب زدم

 اره سرم شلوغه دارم فوضالی خونواده ارو مشخص میکنم اولیش مشخص شد-

 باگردن ورم کرده صورت قرمزشده از خشم بهم نگاه کرد

 لبخندی ازجوابی که بهش دادم رولبم نشست

 ازجام بلندشدم به طرف اشپزخونه رفتم

خوردم که باصدای ماکان ترسیده لیوان ازدستم افتاد وشکست  یه لیوان اب ریختمو
 بابهت نگاش کردم که اومد نزدیکم ولب زد

 خیلی چموشی-

 تازه به خودم اومدم ولب زدم

 از توکه بهترم کوه غرور-

عصبی دستشو اورد باال وباتمام قدرت کوبید توصورتم شوکه نگاش کردم که 
 همزمان شد باجیغ شادی

 رگشتم که شادی دویید طرفمو لب زدبه طرف شادی ب

 چیکارکردی روانی به چه حقی دست روش بلندکردی هاننننن-

 راست میگه این باچه جرئتی منو زد

 تویه لحظه جنون انی گرفتم ماکان خواست چیزی بگه که محکم کوبیدم رودهنش
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شادی هین بلندی کشید ماکان شوکه فقط منو نگاه میکرد خواست چیزی بگه که 
ترازقبل کوبیدم رودهنش انقدر محکم که دست خودم درد گرفت بادیدن  محکم

لب خونیش پوزخندی بهش زدم باتمام عصبانیتم تف کردم توصورتش که صورتش 
 ازعصبانیت به کبودی میزد

 انگشتمو جلوی صورتش گرفتم وتهدیدوارتکون دادم ولب زدم

 اگه پسرعمم نبودی-

ن مرغ وگوشت بود رفتم وبرداشتمش به طرف کاردبزرگی که مخصوص خورد کرد
ودوباره رفتم طرفش کارد گرفتم طرف قلبش که شادی جیغ بلندی کشید بیتوجه 

 لب زدم

 باهمین قلبتوسوراخ میکردم بیشرف-

 باصدای جیغ عمه برگشتم طرفش وبادیدن همه لب زدم

 عمه پسرت خیلی گستاخه-

 عمه بااخم لب زد

 چراروماکان چاقوگرفتی-

 وندم طرفش که هین بلندی کشیدصورتمو برگرد

 چون به خودش اجازه دادبزنه توصورتم-

 عمه بابهت وعصبانیت به ماکان نگاه کرد وباجیغ گفت

 اره ماکاننننن-

 ماکان باحال وحشتناکی لب زد
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 گوه اضافی خورد-

 باتموم شدن حرفش عمه به طرفش رفت باتمام قدرت سیلی به صورتش زد

 وسید ولب زدبه طرف من اومد وگونه امو ب

 من شرمندم شایلی جان-

 پوزخندی به عمه زدم

بادوو از اشپزخونه بیرون رفتم ودوییدم تواتاقم دروقفل کردم خودموروتخت پرت 
 کردم بابغض لب زدم

کردم بغضم ترکید هیشکی نداشتم که بکوبه توصورتش بگه چرادست روعشقم بلند-
 واشکام باسرعت روصورتم ریخت

یه بیمعرفت اگه بود اگه امشب بود ومیزد توگوشش چی دلم میخواست امشب 
 میشد یهو انگار جنون گرفتم جیغ ازته دلی کشیدم ولب زدم

 خدااااااااا-

حس کردم گلوم زخم شد ولی مهم نبود مهم قلب زخمیم بود که برای هیشکی مهم 
نبود واسه هیشکی مهم نیستم خدااااا دارم میسوزم ازعشق یه طرفه ای که 

 یادش داره نابودم میکنههرلحظه 

 عصبی بودم دلخور کالفه وافسرده داشتم دق میکردم ازاین وضع

 سعی کردم بخوابم

 سرمو گذاشتم روبالشتو خوابیدم
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صبح باصدای جیغ مامان بدترشدم کالفه بودم بیحال اصال حس مدرسه نبود ولی 
 کاریش نمیشه کرد باید میرفتم

 حرفی ازخونه زدم بیرونازجام بلند شدم واماده شدم بدون هیچ 

اشکم سرصبح بادیدن دختر پسری که بیخیال اطرافشون سرصبح میخندیدن 
 وکنارهم شادبودن اشکم باقدرت شروع به باریدن کرد

با کسلی وغم وارد مدرسه شدم بدون توجه به رفیقام رفتم سرکالس ازاول 
 مو لب زدتااخرکالسا غمزده وبغض کرده نشسته بودم که غزل باشادی اومد طرف

 شایلی قراربریم اردو-

 فقط نگاش کردم که ادامه داد

 روزه 12قراره بریم شیراز بعد بریم اصفهان بعدم مشهد یه تور -

 لبخند کمرنگی رولبم نشست ولب زدم

 خوش بگذره-

 غزل اخم پررنگی کرد ولب زد

 یعنی چی-

 بیحوصله لب زدم

 یعنی من نمیام-

 جیغ خفه ای کشید وگفت

 ااااونوقت چرا-
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 چون حسش نیست من حال خودمم ندارم غزل-

 بهم خیره شد ولب زدوگفت

 شایلی انقدر به اون فکرنکن خودتو نابودکردی حواست هست به خودت-

 بغضم ترکید بیتوجه به بقیه لب زدم

 اخه دوسش دارم چجوری به این بی صاحاب حالی کنم دوسم نداره-

 ونه ای بابهت سرمواوردم باالتوبغل غزل گریه میکردم که باشنیدن صدای مرد

 که لب زد

 خانوما ابغوره هاتون اگع تموم شده من درسمو شروع کنم-

کردیم وخفه شدیم همهمه ای توکالس به پاشد که دادیزد که همه خودمون وخراب 
 که لب زد

 من سجاد سجادپورهستم دبیر عربی تون-

من میام وبگم که حوصله  دبیرتون به دالیلی استعفاداده وازاین به بعد من به جاش
پارازیت وشیطنتای یه مشت دختر تازه به بلوغ رسیده ارو ندارم وهمینطور سعی 

 نکنید مخ منوبزنید چون نمیتونید

همه باخشم نگاش میکردیم مخصوصا من شروع کردم به انالیزش یه پسر سبزه با 
قلمی چشم وابروی قهوه ای تیره وموهای قهوه ای لبای متناسب وبینی صاف و

 صورت زاویه دار وهیکلی که میشد فهمید ازاون سیسپکیاس

 ولی گوه میخوره چرت وپرت بگهپوزخندی بهش زدم درسته خیلی جذابو خوشتیپ

 باغضب نگاش کردم که بااخم لب زد
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 چیه ارثباباتو خوردم اونجوری نگام میکنی کنترلمو ازدست دادمو گفتم-

 ن نباش به اندازه کافی برات هستببین کم گوه بخور یه دفعه نترکی نگرا-

 اصال متوجه نبودم چی میگم

 صورتش سرخه سرخ بود

 پوزخندی بهش زدم که بافریاد لب زد

 بیروننن-

ریلکس ازجام بلند شدم وسایالمم برداشتم چون زنگ اخر بود اروم به طرفش رفتم 
 ولب زدم

 یبا قیافه عن توروتحمل کنم فک نکن عددی هستی حسش نیست بشینم-

 نگاه کرد وباتعجب گفتاز کالس زدم بیرون که مدیر بهم

 بهادری چیشده-

 عصبی لب زدم

 خانوم این کیه اوردینش دبیرما-

 چیشده مگه-

همه حرفایی که بهمون زده بود وحتی بی ادبی خودمو به مدیرگفتم که مدیر بااخم 
 وخنده گفت

 عجب-

 من سرکالس ایشون نمیرم-
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 میرسممیای بریم سرکالس خودم حسابشوتوبیخودمیکنی االنم بامن -

 سرتکون دادو باهم واروکالس شدیم که سجادپور بادیدن من اخم وحشتناکی کرد

 بروبیرون-

 سجادپور شمااین دفعه اروکوتاه بیایداقای-

 نمیشه شماکه نمیدونید به من چی گفت-

 وقبلش شماچیگفتید-

 بااین حرف الل شد

 ایندفعه اروببخشید بذاریدبشینه-

 فقط همین یه بار-

 باشه-

 سرجامو پوزخندی بهش زدمنشستم

 گوش ندادمبعدرفتن مدیر سرمو گذاشتم رومیز اصال به حرفای بوزینه روبه روم

 که بادادلب زد

 توهی-

باتکونای غزل سرمو باال اوردم که فهمیدم بامن بوده بهش زل زدم که حرفشو بزنه 
 که باخشم لب زد

 ناگه خوابت میاد بروبیرو-

 فقط نگاش کردم که عصبی ترشد ولب زد
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نمره 3نمره کم میشه واسه ترم یاپیره بیرون یا3به خاطر این خانوم ازهمه تون -
 تون میپره

همه بچه ها به من نگاه میکردن اما حاضر نبودن اعتراض کنن که برم بیرون چون 
د باهمشون جوربودم وقتی دید حسابی ضایع شده باخشم سه نمره ازهمه کم کر 

خواست دوباره درسوشروع کنه که زنگ خورد بیحال ازجام بلند شدمو خواستم برم 
 بیرون که غزل دستمو گرفتو منو به زور به طرف دفترمدیربرد ولب زد

 خانوم دوتا برگه رضایت نامه میخواستیم-

 مدیربالبخندبهمون برگه هاروداد وحرکت کردیم لب زدم

 غزل من نمیخوام بیام-

 ه نه من نه تو بخداجدی میگم شایلیاگه نیای دیگ-

 با تعجب بهش نگاه کردم که لب زد

 اجی من نگرانتم این سفر شاید یکم حالتو خوب کنه-

سرتکون دادمو باهم خدافظی کردیمو رفتم سمت خونه بعد ازرسیدن بی هیچ 
حرفی واردخونه شدمو یه راست رفتم تواتاقم خواستم بخوابم که مامان اومد داخل 

 اتاق

 ایلی توچت شده ازدیشبش-

 بغض دوباره مهمون گلوم شد

 مامان کجابودی وقتی به خودش اجازه دادمنو بزنه-
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شایلی جان فراموشش کن میدونی که بابات چقدر خواهرشو دوس داره نذاربه -
 خاطرتو باهم قهرشن نمیدونی دیشب عمه ت چقدرناراحت شد پاشو بریم غذابخور

 اشتهاندارم-

 م نخوردی پاشو ببینمیعنی چی صبحونه -

عصبی بلندشدمو باهاش وارد اشپزخونه شدیم بادیدن میز غذاگشنم شدشدید مثل 
 قحطی زده ها غذاخوردم بعد تموم شدن غذالب زدم

 مامان قراربریم اردو-

 کجا-

 شیراز اصفهان ومشهد-

 وا-

 روزه س12واال جدی -

 چه جالب-

 اجازه میدید-

 اره برو-

ماره غزل وگرفتم بعداینکه برداشت بدون اینکه بذارم باخوشحالی رفتم تواتاق ش
 حرف بزنه لب زدم

 وایی خیلی خوشحالم عشقم منم میام-

 باشنیدن صدای مردونه ای سنکوب کردم
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 سالم شایلی غزل سرویِس -

 محکم زدم روصورتم بامن من لب زدم

 سالم احسان خوبی-

 مرسی توچطوری-

 عالییی-

 خداروشکر-

 مرسی-

 یاامروزبریم بیرونراستی شایلی ب-

 باشه ساعت چند_

 خب دیگه غزل اومدفعال خدافظ۷ساعت_

 خدافظ_

 سالم شایلی_

 باشنیدن صدای غزل بالبخندلب زدم

 سالم غزل خوبی چخبر_

 قربونت توخوبی_

 ممنون_

 چه خبرازمهراد_
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 هیچی_

 خیله خب شب بیشترباهم حرف میزنیم_

 باشه_

 فعال بای_

 بای_

 درازکشیدم وچشمام روبستمگوشی روقطع کردم وروتخت 

بعدچندساعت خوابیدن سرحال بیدارشدم بادیدن ساعت سریع اطجام بلندشدم 
بود ۵:۳۰وبه طرف حمام رفتم یه دوش حسابی اب داغ گرفتم وبیرون اومدم ساعت 

 جلوی اینه ایستادم وموهام

رو باسشوارخشک کردم وبرس کشیدم و محکم باالی سرم بستم کرم پودر رو خوب 
رتم پخش کردم خط چشم کلفت وکوتاهی پشت چشمام کشیدم ریمل روصو

روتوموژه هام خالی کردم گونه اجری کمرنگی به گونه هام کشیدم رژلب صورتی 
پررنگی به لبم کشیدم با عطرم دوش گرفتم ازکمد یه شلوارجذب مشکی باتیشرت 

روی  مشکی ساده ای با مانتوی حریر صورتی جلوبازکه تازانوم بود و باشکوفه
استینهای مچیش تزئین شده بود تنم کردم کیف وگوشیم رو به همراه عابربانکم 
برداشتم واز اتاق خارج شدم به سرعت ازپله هاپایین اومدم که مامان روکنارشادی 

 مشغول صحبت دیدم

 سالم_

 سالم کجاشال وکاله کردی؟_

 باغزاله میرم بیرون_



  

 

186 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 باشه مراقب خودت باش_

درب خروجی رفتم کفش پاشنه تخم مرغی مشکیم رو سرتکون دادم به طرف 
 پوشیدم و ازخونه خارج شدم که گوشیم روشن شد بادیدن شماره غزاله جواب دادم

 جونم_

 سالم اجی بیاسر خیابون مامنتظرتیم_

 باشه اومدم_

گوشی روقطع کردم وباقدمای تند به طرف ماشین حرکت کردم بارسیدن به ائودی 
 شدم وسالم کردم کهاحسان اروم سوارماشین 

 هردو باخوشرویی جوابم رودادن واحسان ماشین روروشن کرد وراه افتاد

 خب حاالکجابریم_

 سریع لب زدم

 بریم پارک اب واتش_

 موافقم_

بعدیه رب رسیدیم به پارک ماشین روپارک کردوهمراه هم ازماشین پیاده شدیم 
ی قدم زدن به یه االچیق اروم واردپارک شدیم هواکم کم روبه تاریکی بود بعدازکم

 رسیدیم سه نفری نشستیم که لب زدم

 بیاین چندتا عکس بگیریم_

اول با غزاله چندتاعکس گرفتم دیدم زشته اگه بااحسان عکس نگیریم پس 
 چندتاعکس هم بااحسان گرفتیم که لب زدم
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 اخ االن یه قلیون میچسبه با چای ونبات_

 االن ترتیبش رومیدم_

بول کنه ازجاش بلندشد وبرای تهیه کردن قلیون ازمون باورم نمیشداحسان ق
 دورشد که روبه غزاله لب زدم

 حالم خوب نیست غزاله_

 بمیرم برات بهش فکرنکن اجی فکرنکن_

بااومدن احسان هردوخفه شدیم که به همراه یه سینی که توش قلیون وسچای 
دتا اینکه ونبات بود لبخندرولبم نشستم اول ازهمه احسان شروع به کشیدن کر 

باالخره دودش دراومد به طرفم گرفت قلیون روازش گرفتم ومشغول کشیدن شدم 
بغض لعنتی اینجاهم دست ازسرم برنمیداشت داشت خفه ام میکرد باپکای محکم 
سعی در سرکوب کردن بغض داشتم که موفق شدم غزاله اهل قلیون نبود بعدقلیون 

 دخوردن چای لب زدمچای میچسبید مشغول خوردن چای نباتم شدم بع

 موافقین بریم یکم تفریح کنیم_

 اره_

 خب پس بریم یکم از وسایل اینجااستفاده کنیم_

 کدوم_

 بشقاب پرنده_

سرتکون دادهرسه تامون ازجامون بلندشدیم وبه طرف باجه بلیط فروشی رفتیم 
احسان سه تا بلیط گرفت وباهم سواربشقاب پرنده شدیم منو غزاله واحسان سمت 
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نشستیم اول من بعد احسان ودراخر غزاله احسان وسط من وغزاله بود که  راست
 بعدازپرشدن وسیله،وسیله اروم شروع کرد به چرخیدن که یکی ازپسرادادزد

 اقاتندش کن_

 مسئول وسیله دکمه تندروفشرد

سرعتی داشت که قلبم تیرمیکشید فقط دعامیکردم سالم برسم پایین چنان کاری 
 تاعمردارن فراموش نکنبااین االغا بکنم 

 غزل مثل من چسبیده بود به احسان احسان عادی سرجاش نشسته بود

 ومن درحال سکته کردن بیشتردختراجیغ میزدن ولی من فقط لبمو گازمیگرفتم

 یکی ازدختراگفت

 خدالعنتتون کنه دارم سکته میکنم-

 پسرباخنده جواب داد

 میترسی سوارنشوجوجو-

 اینا تواین اوضاع وقت گیراوردن

یهو چنان جیغی زدم که همه ساکت شدن احسان وغزل بابهت نگام کردن که جیغ 
 بلندتری زدم وباجیغ گفتم

 ببندید اون دهنای بی صاحابتونو-

 جیغ ازته گلویی زدم
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اقا میخوای مارو بکشی این بی صاحابو نگه دار بخدا برم پایین میرم باصاحاب -
را که هنگ به من زل زده بودن لب این خراب شده حرف میزنم برگشتم طرف پس

 زدم

 مگه شماها ادم نیستید هانننننن-

 نفهما مردم سکته کردن

 یکی ازپسرا باپوزخندلب زد

 وقتی میترسی ازاین گوه هانخور-

 با صورت قرمزبهش نگاه کردم وبادادگفتم

 گوه که غذای توعه بیشرف اره مادخترامیترسیم ازشما حیوونا-

 سن شماازاونم کمترینهمه مردم ازحیوون میتر 

 کوری نمیبینی دارن سکته میکنن

 فک میکنه هی میگه تندتر بهش مدال میدن نه بابا فقط بهت عن میدن بخوری

 تاخواست چیزی بگه لب زدم

یه کلمه حرف بزن تا همینجا ازوسط نصفت کنم دوزاری بی وجود عالم اگه یه -
 بالیی سرخودمو تونیارم

 افظ وباز کردمو نیم خیز شدم که الل مونی گرفتجونم اومد توسرم کمربند مح

 پوزخندی بهش زدم وسرجام نشستم

 بالخره تموم شد ورفتیم پایین
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 حواسم به حرکات پسره بود

 ازکنارم که رد شد لب زد

 وحشی-

همه به من واون نگاه میکردن همینجور فاصله ش ازمن بیشترمیشد که باتموم 
 قدرتم دوییدم طرفش

 ی برام مهم نبود فقط یه چیز برام مهم بود دهن اینو صاف کنمدخترا جیغ زدن ول

فهمید دارم میدووم دوستاش بهش گفتن اونم شروع کرد به دوییدن چنان 
میدووییدم که توعمرم اینجورندوویده بودم بالخره رسیدم بهش چنان ازپشت یقه 

 شو کشیدم که تعادلشو ازدست دادوپخش زمین شد

بیدم روی پاش داد بلندی کشید که ضربه محکم تری خواست بلندشه که محکم کو
 زدم جای قبلی ازدردبه خودش میپیچید

 میدونستم جای خطرناکیه وممکنه بمیره اما برام مهم نبود میخواستم فقط بمیره

 خواستم بازبزنمش که دوستاش اومدن طرفمو لب زدن

 کشتیش بسه شکر خورد توبیخیال شو-

 جیغ زدم

 ی االن کشتمت میفهمی ازهیچکی نمیترسم هیچکیمن ترسوام هاننن وقت -

 ضربه محکم تری کوبیدم رودلش که مثل جنین میپیچید به خودش

 برگشتم طرف رفیقاش
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 اگه فقط یه باردیگه ازاین گوها بخوره هرجاباشه پیداش میکنم ومیکشمش-

 ازکنارشون ردشدم تنم میلرزید داشتم سکته میکردم

 ه احسانو غزل دوییدن طرفم خوردم زمینازحرص وعصبانیت داشتم میمردم ک

 نفسم باال نمیمود ترسیده بودم وحشتناک

 احسان دووید طرفم ولب زد

 شایلی چت شد-

 بهش نگاه کردمو لب زدم

 برو برو ببین زنده س-

 سرتکون دادو گفت

 باشه باشه توپاشو-

 به سختی بلندشدمو رونیمکت نشستم به طرف اونارفت که غزل جیغ زد

 بیشایلی خو-

 نه دارم میمیرم-

 خواستم چیزی بگم که احسان اومد طرفمو بالبخند لب زد

 خوبه نگران نباش خودت خوبی دختر توچرا یهو دیوونه شدی-

 اخه به من میگه گوه میخوری میای گوه خودش میخوره-

 باشه اروم باش رفیقاش هنوزتوشوکن به زور بردنش توماشین-
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 بریم خونه حالم خوب نیس-

 وازدست ت-

باهم وارد ماشین شدیم واحسان باسرعت حرکت کرد بعد یه رب رسیدیم خونه 
خداحافظی بیحالی کردمو واردخونه شدم باشنیدن صدای جیغ مامان هراسون 
دوییدم داخل خونه که بادیدن مامان وشادی که هق هق میکردن رفتم طرفشون 

 باترس گفتم

 شا.....شادی چیشده-

 لب زدشادز باثورت خیس نگام کرد و

 شایلی!!شایلییی_

 هق هق نذاشت ادامه بده جیغ کشیدم

 میگم چیشده-

 عموووو-

 مثل سکته ای جیغ زدم خودموزدم لب زدم

 عمو ؛عموچییی-

 عمومرده شایلی-

انگار یکی گلومو گرفت وداشت فشارمیدادنمیتونستم نفس بکشم افتادم روزمین 
ام بسته شدوسیاهی دست وپامیزدم واسه یه مولکول هوا ولی نه کم کم چشم

 مطلق
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باحس سوزش تودستم چشمامو بازکردم من رومبل بودم تودستم سرم بود شادی 
 درحال اماده کردن چمدونا بود

سرموازدستم کندم شروع کردم به زدن خودم محکم میکوبیدم روسرم اشکام مثل 
 اهن گداخته رو گونم میریخت

 زجه زدیم مامان اومد طرفمو منو توبغلش گرفت وباهم ازته دل

 که بابا واردخونه شدولب زد

 پاشید پاشید برید براتون بلیط گرفتم-

باحال زاری بلندشدمو رفتم تواتاقم مانتو مشکی حریرساده امو باشلوارمشکی 
پوشیدم ارایشمو که خراب شده بودوبادستمال مرطوب پاک کردم شال مشکیمو 

 روسرم انداختم دوباره اشکام روگونم ریخت

طرف مامان وشادی رفتم چمدونمو برداشتم گوشیمو توجیب شلوارم باگریه به 
 گذاشتمو باماشین بابارفتیم ترمینال سوارماشین شدیم

 بابالب زد

 منم میام فقط یکم دیرتر-

 وازمون خدافظی کرد ورفت

 تاخود شمال گریه کردم اونقدر که چشمام میسوخت

موی عزیزم هنوز عروسی اما نمیتونستم اروم باشم تنهاعموم تواوج جوونی مردع
مهراد ندیده بود واای مهراد بمیرم براش االن چه حالیه بااین فکر دوباره گریه 

 اروازسرگرفتم که بالخره رسیدیم
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 آژانسگرفتیم تاخونه مامان جون

 بعد یه رب رسیدیم

بادیدن پارچه های سیاه رودرودیوار روزانوهام نشستم وازته دل جیغ زدم واسم 
 م جیغ میزدمو گریه میکردم جیغ میزدمو خومومیزدمعمو وزمزمه کرد

بازور بلندم کردن ورفتیم داخل بادیدن مامان جون که سیاه پوشیده بود وبه زبان 
گیلکی برای پسرجوونش نوحه میخوند بازجه خودمو پرت کردم تواغوشش ولب 

 زدم

 مامان جونم بگو دروغه بگو عموزندس-

 رفت لب زدباباجون اومد طرفمو منو محکم بغل گ

 جانم دخترکم اروم باش ته جانه ره بمیرم-

 محکم بغلش کردمولب زدم

 وای باباجونم عمو عموم چیشد-

 خدااااا

بادیدن عمه هردوبازجه همو بغل کردیم وتوبغل هم زار زدیم بادیدن زن عمو که 
 بیحال بود نال کنان رفتم طرفش

 هق افتادن چنان گریه میکردیم که همه کسایی که اونجابودن به هق

 همه بودن همه بادیدن فردروبه روم نفسم رفت

 عشق من چراانقدرپریشونه لباس سیاه بهش نمیاد خداااا
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 بادیدنش اشکام سرعت بیشتری پیداکرد

 کناربقیه نشستمو زارمیزدیم

 قراربود صبح خاکش کنیم

 بعد چندساعت طاقت فرسا امبوالنس اومد

روشو که بازکردن نفسم رفت خیلی جسم بی جون عموی عزیزمو اوردن توخونه 
 اروم خوابیده بود اروم اروم راحت راحت

 جیغی کشیدم وازحال رفتم

 باحس مایع شیرینی تودهنم چشمامو بازکردم خودمو توبغل خاله دیدم

 اشکام بی اختیار میریخت

خاله عزیزم اومده بود که کنارمون باشه خاله سرمو نوازش کرد وباگریه وزجه لب 
 زد

 اش دخترکمارم ب-

 هق هقامون دل سنگواب میکردکه عمه باجیع روبه من گفت

 پاشوفاطمه پاشو میخوان عموتو خاک کنن پاشو بریم پیشش-

 سریع ازجام بلندشدمو بادووکفشامو پوشیدم به طرف مسجد رفتم

بادیدن افرادی که مشغول کندن قبر بودن رفتم طرف قبر وباهق هق نشستم 
 کنارقبرو لب زدم

 ره خونه جدیدعموم اینجا باشهاخ قرا-
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 بهشون نگاه کردمو لب زدم

 توروخدا توروخدا مراقب باشیدا یه جای خوب باشه عموم اذیت نشه-

 خاکی که میریختن اونور تودستم گرفتم ریختم روسرم وجیغ زدم

 وااای خدا بدبخت شدم-

 وااای وای خداجان

 بادیدن همسایه ها ناله زدم ولب زدم

 روغه بگیدعموزندستوروقران بگید د-

 توروخدا

بادیدن مردم که تابوت روشونه شون بود باجیغ ازجام بلندشدم خودمو میزدم عموم 
 رواوردن بذارن توقبر که جیغ زدم

نهههه منو به جاش خاک کنیدعموم جوونه ارزو داره عروسی اخرین دخترشو ببینه -
 عموم ارزوداره پسرشو تولباس دامادی ببینه

 رسیدممنی که ازقبرمیت

 حاال اصال ازش نمیترسیدم خودمو پرو کردم توقبرباگریه گفتم

 وداشته باشیا خدایا هوای عموم-

 منوبه زور اوردن باال عموم روگذاشتن توقبر هق هق زنون لب زدم

 عموجانم خونه جدیدت مبارک عموجانم اروم بخواب عموجانم خدافظ تاروزقیامت -

 وعده ما باشه همون روز
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 تادم مشت مشت خاک توسروصورتم میریختمکنار قبر اف

 خاله ومامان درحال غش بودن وبچه های عمو شوکه فقط نگاه میکردن به

 مهراد نگاه کردم چشماش پراشک بود

 وقتی عموروخاک کردن بیجون افتادم روپارچه سیاه که روش کشیده بودن

 اشکام میریخت سرم به طوروحشتناکی دردمیکرد

 بود که زیرخاک بود ولی مهم نبود مهم عموم

 به زور همسایه ها ازجام بلندشدمو رفتیم خونه

 نه لب به غذامیزدم نه اب میخوردم

گوشیم کا زنگ خورد به صفحه نگاه کردم االن دوروزه که شمالیم دوروزه که عموم 
 رفته زیرخروارها خاک

 گوشیوبرداشتم

 باصدایی که میلرزید لب زدم

 غزل-

 ب زدغزل باشنیدن صدام ترسیده ل

 چی شده شایلی توکجایی-

 هق هقم شروع شد

 غزل عموم مردعموم رفت-

 ای خدااا
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 دوتایی گریه میکردیم وبعداز چنددقیقه گوشیوقطع کردم

 به مهرادنگاه کردم

 فقط زل زده بود به عکس عمو

 اشکام به خاطر این همه غمی که تونگاش بود سرازیر شد

 نفسم درست درنمیومد

 اه میکردوهی ازم میخواست یکم مراعات کنم ولی مگه میشدشادی بانگرانی بهم نگ

 شب شام غریبان یاهمون شب سوم مراسمو توخونه میگیرن توشمال

مداح شروع کرد به خوندن اونقدر باسوزخوند که من بیهوش شدم جیغای مردمو 
 میشنیدم اما نمیتونستم چشمامو واکنم

 روصورتم اب میریختن به زور یکم حالم بهترشد

تااخر مراسم نفسام یکی درمیون شده بود بعدمراسم خاله منو به زور  ولی
برددکتربهم سرم وصله کردن ولی حالم خوب نبود خاله کنارم نشسته بود وگریه 

 میکرد

 اشکام روصورتم میرخیت رومالفه روبالشت میچکید

 پرستاراومد طرفمو لب زد

نه خطرناکه این وضعت بازکه شروع کردی مگه نمیگم گریه نکن فشارت خیلی پایی-
 اگه میخوای اینجابمونی چندروز بازگریه کن
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تصمیم گرفتم واسه اینکه ازاین بیمارستان لعنتی خالص شم یکم اروم باشم ولی 
بغضم توگلوم بزرگ وبزرگتر میشد بعدیه ساعت دکتراومد طرفمو سرممو دراورد 

 فشارمو گرفت وبالبخند گفت

مقوی بخور خیلی ضعیف شده قدرت دفاعی دخترم یکم به خودت برس غذاهای -
 بدنت فشارت بازم پایینه ولی بهترازقبله اگه قول بدی رعایت کنی مرخصت میکنم

الکی سرمو به نشونه باشه تکون دادم که بالخره مرخصم کردخاله منو مجبور کرد 
 باهاش برم خونشون

 جیغ باورود به خونه خاله زانوهام ازضعف سست شد وافتادم روزمین خاله

 زنون اومد طرفم وباگریه گفت

اخ شایلی جان الهی من برات بمیرم توداری خودکشی میکنی یکم اروم باش به -
 خدا عموت راضی نیست تواینجورباشی

 اشکام باسرعت شروع کردبه ریختن لب زدم

 خاله منو ببر خونه مامان جون-

وری بعد باهم نمیشه شایلی اول باید بری حموم بعداستراحت کنی ویه چیزی بخ-
 میریم

بیحال رفتم به سمت اتاقم وارد اتاق که شدم بادیدن چمدونم لبخند تلخی زدم 
چمدونمو بازکردم یه تونیک حریرمشکی که کمربند طالیی میخورد برداشتم 
باشلوارجذب مشکیم شال مدل چروک مشکیمو برداشتمو رفتم حموم دوش اب 

کم کم عادت کردم زیر دوش هق   سرد وبازکردم یه لحظه حس کردم یخ زدم ولی
هق میکردم دلم واسه عشقم میسوزه االن درچه حالیه خدااا به اجبارخودموشستمو 
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بعداز اتمام دوش اخر ازحموم خارج شدم باحوله خودمو خشک کردمو لباسامو 
پوشیدم موهامو برس کشیدم دم اسبی بستم بیحال روتخت دراز کشیدمو به خواب 

 فرورفتم

 چشمامو بازکردم خاله کنارم نشسته بود وارومو موهامو نازمیکردباصدای خاله 

 هردوبغض کرده بودیم

خودمو توبغلش انداختم وهردوزدیم زیر گریه بعداینکه حسابی گریه کردیم باخاله 
 رفتم تواشپزخونه بی میل کمی غذاکشیدمو خوردم بعدازخوردن غذالب زدم

 خب بریم خاله-

 باشه برو اماده شو-

 م داخل اتاق ومانتو مشکی کتیمو پوشیدم رفتم پایینسریع رفت

 خاله هم اماده بود

 شوهرخاله نبود پس مجبورشدیم اژانس بگیریم بااژانس رفتیم خونه مامان جون

 همه داشتن میرفتن سرخاک

باخاله به طرف مسجد رفتیم بادیدن شمع روشن کنار قبر عموجیغ کشیدم ولب 
 زدم

 خ خدا عموم وچرابردیخدااا عموم خیلی جوون بود ا-

 خدایا منم ببر پیشش

 خودمو روقبرش پرت کردم وباهق هق لب زدم
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عموجونم منم شایلییادت چقددوسم داشتی یادته عمو به همه ثابت کن دوسم -
داری منم ببر پیش خودت عمووووتو که میدونی چقدر دوست داشتم پس چرا 

 باهام اینکاروکردی چراااااااا

 زنون لب زدم ازجام بلند شدم وزجه

ای مردم عموم سه روزه اینجاخوابیده دوباره خودمو پرت کردم روقبرو درحالی که -
 اشکام روپارچه مشکی میریخت لب زدم

عموجات خوبه؟؟ سردت نیست؟؟ راحتی عمواونجا ؟؟ برات بمیره شایلی عمو پاشو -
 پاشو بغلم کن بگو عمو اروم باش پاشووووو

ی عموم رومیداد سرمو که باال اوردم بادیدن باباجونی یهو تو بغل کسی فرو رفتم بو
 با هق هق لب زدم

 اخ باباجونی بهش بگو پاشه بگو شایلی طاقت نداره بگوو-

 همه گریه میکردن همه میدونستن چقدر منوعمو بهم وابسته ایم

دیگه خودمو واسه کی لوس کنم یادمه بچه که بودم میشتم پشت موتورش منو 
 ی میگرفت برمیگردوندمیبرد برام خوراک 

خدا چراعموی من چراا چرا خودمو نبردی منی که هیچکسو نداره حتی ،حتی 
 عشقشو

 به اجبارهمگی رفتیم خونه

 زل زدم به دیواری که عکسش بود

 عموم چقدرمظلوم مرد
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 توخواب سکته کرد

 الهی بمیرم براش

 هرانبعدازهفتم عمو به اجباربه خاطرمدرسه منو دانشگاه شادی برگشتیم ت

 حالم اصال خوب نبود افسرده شده بودم شدید

 صبح زودترازهمه بیدارشدم لباسامو پوشیدمو بدون هیچ حرفی ازخونه خارج شدم

 قدم زنون راهمدرسه ارو پیش گرفتم که یهو حس کردم کسی صدام میکنه

 صداش خیلی اشنا بود

 خیلی

زدم زیرگریه برگشتم طرف صداکه بادیدن غزل دوییدم طرفش همو بغل کردیم و
 که لب زد

 اجی اروم باش خدا عموتوبیامرزه اونم راضی نیست تواینجوری باشی-

 سرتکون دادمو باهم حرکت کردیم

 که یهو پرسیدم

 راستی اردو چیشد-

 اردو گه اخرماه یعنی هفته دیگه شنبه-

 سرتکون دادم

 شایلی حتما باید بیای باشه-

 نه نمیشه-
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 شایلی بیادیگه-

 کشیدمو سرتکون دادمپووف کالفه ای  

باهم وارد مدرسه شدیم بیحال نشسته بودم که بادیدن سجادپوراه ازنهادم بلند 
 شد

وارد کالس که شد همه به احترامش بلندشدن واسه اینکه بحث جدیدی پیش 
 نیادمنم ازجام بلندشدم که بادیدن من پوزخندی زدولب زد

 خانوم بهادری جلسه پیش چرا غایب بودین-

 نگاه کردمولب زدمعصبی بهش 

 دلیلشو مدیر مدرسه میدونه فکرمیکنم کافی باشه-

 اخماش رفت توهم وبادادگفت

 فکرمیکردم ادم شدی-

اونکه ادم نیست تویی نه من مردک بیشعور کدوم خری بهت مدرک معلمی داده -
 توهنوز بلدنیستی درست حرف بزنی

دم روزمین بچه ها جیغ ازعصبانیت دستام میلرزید سرم گیج رفت و بی اختیار افتا
 کشیدن غزل باگریه لب زد

 اجی، اجی جونم چی شدی تو-

سعی کردم ازجام بلندشم ولی نشد که یهو عطر تلخ وسردی زیربینیم باپاهای لرزون
پیچید باتمام جونی که برام مونده بود بهش نگاه کردم بادید سجادپور قلبم مثل 

 بمب ترکید وهمه جاسیاه شد
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.... 

که هی میکوبید روصورتم چشمامو بازکردم بادیدن منفورترین   با حس دستی
فردزندگیم سجادپور قلبم تیرعمیقی کشید ولی سعی کردم پاشم به زور بلند شدم 
دوقدم برداشتم تااومدم قدم بعدی بردارم محکم خوردم زمین حس کردم کمرم 

 خورد شد

 باداد اومدکنارمو لب زد

 دختره مغرور سرتق-

 ه بود که جیغ بلندی کشیدم وبادردی که توقلبم بودلب زدممنوتوبغلش گرفت

 دست کثیفیتو به من نزن اشغال-

 تواشغالی یه اشغال

 فکش منقبض شد وچیزی نگفت

 باحرف بعدیم صورتش ازخشم به کبودی میزد

 به جون بابام قسم خودمو اتیش میزنم اگه باز توکالس ما بیای-

وص معلم کیفشو برداشت ازکالس باخشم نگام کرد منو گذاشت روصندلی مخص
 زدبیرون ورفت

حالم بدبود اونقد که نمیتونستم بشینم قلبم عجیب دردمیکرد عجیب داشت منو 
نابود میکردومن خوشحال بودم مرگو دوس دارم بیشترازهرچیزی ارزوی هرشبم 

 همینه که دیگه فردارونبینم

 ازصندلی سرخوردمو افتادم روزمین وسیاهی مطلق
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تودستم چشم بازکردم بادیدن بیمارستان پوزخند رولبم نشست که  باحس سوزشی
 غزاله واحسان وارد اتاقم شدن احسان نگران به طرفم اومد

 خوبی شایلی چیشد یهو_

 غزاله برات نگفت_

 خیله خب به هیچی فکرنکن دیگه_

 به مامانم خبردادی غزاله_

راره مهرادبیادخونه اره ولی گفت نمیتونه بیاد ،گفت ترخیصت کنیم بری خونه ق_
 اتون

قلبم تیر وحشتناکی کشید کاش مامان حداقل جلوی رفیقم ابروداری میکردباچونه 
ای که میلرزیدنگاهی بهشون انداختم که احسان دستم رو تودستش گرفت ولب 

 زد

 واسه چی باز بغض کردی_

 احسان مادرم حتی براش مهم نیست من چم شده که کارم کشیده به بیمارستان_

 راانقدر اونابرات مهمن هانن دیگه بهشون فکرنکنچ_

 باغم نگاه ازش گرفتم احسان چی میدونست ازتنهایی من چی میفهمید

بعدمرخص کردنم احسان وغزاله منوجلوی درخونه رسوندن ازماشین پیاده شدم 
 که احسان لب زد

 برواستراحت کن به هیچیم فکرنکن_

 باشه_
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 اشتی خبرمون کنمراقب خودت باش به چیزی احتیاج د_

 ممنون خداحافظ بچه ها_

اروم واردخونه شدم هنوزاضعف تنم میلرزید حالم خوب نبودخواستم برم تواتاقم 
 که گوشی رفت روپیغامگیر

شایلی خونه اومدی یه چیزی درست کن امشب بازهرا ومهرادمیایم خونه دیگه _
 سفارش نکنما

ا باشنیدن اینکه عشقم قراره باقطع شدن تلفن اه ارومی کشیدم حالم خوب نبودام
بیاد خونه امون جون میگرفتم با ته مونده انرژیم به طرف اشپزخونه رفتم خب 

 حاالچی درست کنم

 اومم بهترازهرچیزی زرشک پلوبامرغ

سریع چهارتا بسته مرغ بیرون گذاشتمو گذاشتم بپزه شروع کردم به درست کردن 
 مواد دم گذاشتنش

رب واضاف کردم بعداینکه مرغ نیم پزشد مرغوسرخ فلفل دلمه وپیاز سرخ کردم 
 کردم

 برنج دم کردم

 خب یه نوع غذاکمه

 ماکارونی خوبه

 بود خب وقت هست6:30ماکارونی هم درست کردم به ساعت نگاه کردم 

 باعشق ساالد درست کردم
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 بارهاسرم گیج میرفت اما مهم نبود

ریرپوشیدم موهامو سریع دوییدم طرف اتاق یه تونیک بادمجونی استین سرب ح
اتوکشیدموازاددورم ریختم یه خط چشم به چشمام زدم خوب شدم یه شال مشکی 

 سرم گذاشتم

 از اتاق زدم بیرون شربت درست کردم کیک وبیسکویت چیدم میوه شستم

 نیم ساعت به درودیوارنگاه کردم که بالخره درخونه بازشد

 سعی کردم لبخندبزنم

 راحتی بهش نگاه کردم که فقط بهم نگاه کردوگفترفتم جلو در بادیدن بابا بانا

 بازچه دست گلی به اب دادی-

 قلبم گرفت

 بی اهمیت ازم گذشت مامان باخشم بهم نگاه کرد ولب زد

خاک توسرم بابچه بزرگ کردنم همش ماروخجالت زده میکنه نمیدونم دارم تاوان -
 کدوم گناهمو پس میدم

 بغض توگلوم نشست

فت داخل زهرا بهم نگاه کردهنوزمشکی تنشه خب حق داره شادی فقط نگام کردور 
باباش مرده ولی لیالم مثل منه لباس رنگی پوشیده بالبخند به هردوسالم کردم وارد 
خونه شدن بادیدنش حس میکردم قلبم تو دهنم میزد لباس مشکی ریشی که 
م دراورده خیلی نازترش کرده ولی غم توچشماش باعث شد بغضم بزرگتربشه وقلب
 تیروحشتناکی بکشه ناخوداگاه دستمو روقلبم گذاشتم واه ارومی ازدرد کشیدم
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 که بااخم نگام کردولب زد

 دستت چیشده-

 بابهت نگاش کردم

 که لب زد

 بازچه دردسری درست کردی-

 اخ قلبم سوخت ازبیرحمیش

 بااخم لب زدم

 دردسر چه دردسری-

 واال تومراسم همش منتظربودیم تو دوباره غش کنی-

 هه

یه لحظه فقط یه لحظه دلم خواست خفه ش کنم با لحنی که تاحاال باهاش حرف 
 نزده بودم لب زدم

خیلی اشغالی حیوون که میگن تویی بی صفتی خداعموروبیامرزه توبرعکس عمو -
 هرچقدر اون باشرف بود توبیشرف سنگدلی تا ادم نیستی تو تو خودشیطانی

 و گفتماشکم فروریخت وبه صورت ومتعجبش زل زدم

 عموم بود عاشقش بودمو هستم به توهم ربطی نداره به توهیچ ربطی نداره عوضی-

 یقه اشو تودستم گرفتم لب زدم
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هیچوقت هیچوقت نمیبخشمت به خاطرحرفی که بهم زدی دلموشکستی -
 انتقامشو ازت میگیرم به خدا قسم تاوان میگیرم ازت عوضییییی بیمار کثافطططط

 به قلبم جیغ کشیدم ومشت کوبیدم

 قلبم عجیب دردمیکرد ازدردزیاد افتادم روزمین

هول شد اینو ازدستپاچگیش فهمیدم خواست بهم دست بزنه که باتمام توانم لب 
 زدم

 دستت به من نخوره نامرد-

چشمام تارمیدید اما بایدپامیشدم دستمو به دیوارگرفتم خواستم بلندشدم که 
 یادطرفمدردقلبم نذاشت ومحکم خوردم زمین خواست ب

 که بادردونفرت لب زدم

 کری اشغال گمشو گمشو برو-

 نمیخوام ببینمت

قلبم تیرکشید اخ بلندی ازدردگفتم که نگران نگام کرد اشکام خواست بریزه که یکی 
 تودلم دادزد به والی علی اشکت جلوش بریزه رسوات میکنم

ید برم تواتاقم تمام قدرتمو جمع کردمو ازجام بلندشدم همه جابرام تاربود ولی با
 اگه اونجابمیرم عیبی نداره فقط برم تواتاقم

 دستمو به دیوارگرفتمومثل بچه ای که تاتی تاتی میکنه راه افتادم

 اونقدردردداشتم که تنم میلرزیدباهرقدم

 ولی بالخره رسیدم به اتاقم سریع وارداتاق شدم ودروقفل کردم
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 بایداالن برم بیرون بایدبرم

دم یه مانتومشکی یه شالمشکیم سرکردمو کیف پولمو برداشتم سریع مانتومو پوشی
 حتی گوشیمم برنداشتم کوله امو برداشتم به بهانه درس برم اجازه میدن

 رفتم بیرون

 بابا بااخم لب زد

 کجاشایلی-

 بادردلب زدم

 بابا امتحان زبان دارم منم زبانم خوب نیست میرم پیش غزل امشب اونجام-

 در باغزل رفت وامد داشتم که اجازه میدادبابا سرتکون داد اونق

 دیگه حتی نگاه نکردم کجانشسته

 اروم ازخونه زدم بیرون هرقدم که برمیداشتم اشکام میریخت

 چجوری به خونه غزل رسیدم دکمه اف اف وزدماونقدرراه رفتم که نفهمیدم 

 که غزل جواب داد

 سالم شایلی جونم چیشده-

 دروبازمیکنی-

 اره اره بیاتو-
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دروبازکرد رفتم داخل خونه اشون شاهانه بود زیبایی که خیره کننده بود نمای کامل 
سفید مثل کاخ سفید زیبا وخیره کننده ولی من اونقدردردداشتم که برام مهم نباشه 

 این چیزا

 غزل دوویید طرفم

 ولب زد

 اجی خوبی-

 نه قلبم قلبم دردمیکنه-

 چرااااا-

 غزل من امشب پیشت بمونم-

 لبش نشست ولب زدلبخندرو

 اخ جون اره بیاتواجی-

خواستم قدم بعدی روبردارم که نتونستم چنان دردی تو قلبم پیچید که ازدرد 
 زیرزانوهام خالی شدوپخش زمین شدم که غزاله جیغ وحشت زده ای زدو ولب زد

 احسان توروخدا بیا شایلی حالش بدشده_

 نم با نگرانی لب زدچشمام ازاشک تارمیدید که احسان دویید طرفم بادید

 یا زهرا!!!شایلی شایلیجان پاشو_

 خوبم بابا خوبم فقط یه لحظه سرم گیج رفت_

 رنگت پریده چیشده شایلی_
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 بریم داخل میگم بهتون_

به کمک احسان اروم ازجام بلندشدم هرقدمی که برمیداشتم حس میکردم یه چاقو 
م بادیدن مادرغزاله سالم توقلبم فرومیره قلبم وحشتناک دردمیکرداما اهمیت نداد

کردم که نگران سرتکون دادروی مبل نشستم وقضیه اروبراشون تعریف کردم تنم 
 ازدردمیلرزید احسان باحرص واخم لب زد

 حالت خوب نیست باید ببرمت بیمارستان_

 نیازنیست_

 شایلی مخالفت نکن_

 اخه_

 دخترم حالت خوب نیست به حرفشون گوش کن_

وغزاله سوارماشین شدم که باسرعت به طرف بیمارستان  به اجبار همراه احسان
حرکت کرد ازدردنمیتونستم از ماشین پیاده شم احسان بانگرانی ازماشین پیاده 

 شدوبغلم کرد که ازدرد بیهوش شدم

باحس نورشدیدی توچشمام اروم چشم بازکردم بادیدن سرم تودستم یادم اومد 
 ردمیکردباچه حالی رفتم خونه غزاله هنوزم قلبم د

 بعدچند لحظه غزاله وارد اتاق شداما صورتش غرق اشک بود نگران نگاهش کردم

 چیشده غزاله_

بااین حرفم بغضش ترکید وبالفاصله احسان باچشمای قرمز وارد اتاق شد باچونه 
 ای که میلرزیدلب زدم
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 چیشده بهم بگید_

 باغم نگاهم کرد

 چیه دارم میمیرم که اینطوری گریه کردید_

 فم اومدکنارم نشست توصورتم زل زدولب زدبه طر 

 زبونت وگازبگیرخدانکنه_

 صداش بدجورگرفته بود واین نشونه ی اینه که یه خبر بدی توراه

 خب بگو ببینم چیشده_

 چشماش پرشد سیبک گلوش باال پایین میشد چشم ازم گرفت ولب زد

 قلبت_

 قلبم چی_

 دریچه قلبت گشادشده_

زنظردیگران بده کلی شادبشین من اون لحظه حس تاحاال شده ازیه خبری که ا
میکردم بهترین خبردنیاروشنیدم نمیخوام زندگی کنم وقتی هیچکس دوسم نداره 

 همون بهترکه زودتربمیرم

 بالبخندنگاهش کردم که خش دارلب زد

 باید زودتربه خونوادت بگیم تا برای درمان اقدام کنید باید زودتر عمل کنی_

 فشردم دستش رومحکم تودستم

 احسان_
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 نگاهم کرد

 جان احسان_

 صداش به وضح میلرزید

 اگه یه ذره فقط یه ذره دوسم داری بهم یه قول بده هم توهم غزاله_

 چی_

 اول قول بده_

 بایدبدونم بعدقول بدم_

خیله خب توروبه جون من قسم که هیچ چی ازماجراامشب هرگز تاکیدمیکنم _
 هرگز به خونوادم نگین

 دباحرص نگاهم کر 

یعنی چی دیوونه شدی میدونی اگه زودتردرمانت رو شروع نکنی چه بالیی سرت _
 میاد

هیچکس بامردن من ناراحت نمیشه نه مادرم نه پدرم نه خواهرم ونه هیچکس _
 دیگه

 چونه ام لرزید ولی خودموکنترل کردم گریه نکنم

یا وادماش من ازاولم اشتباه به دنیااومدم جای من تواین دنیانبود من تواین دن_
 جایی ندارم

 چی میگی شایلی_
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 دیگه نتونستم جلوی ریزش اشکم روبگیرم واولین قطره اشک چکید روگونه ام

خسته م احسان به خداخسته م ازاینکه همیشه طردشدم خسته م ازاینکه فقط _
ساله غم ودردکشیدم خسته م کرده اینکه هیچکس ۵۰سالمه اما به اندازه یه زن ۱۷

 هابهم محبت نکرده خسته م کرده دیگه وقتشه تموم شه این زندگیتوتمام این سال

 به جهنم که بقیه دوست ندارن_

 بااشک زل زدم توچشماش

احسان هیچوقت محبتشون ونداشتم همیشه توجمع خونوادگیمون اضافه بودم _
همیشه حقمه بعداینهمه دردکشیدن بعداینهمه تنهابودن به ارامش برسم شاید 

اخه تاوقتی که کنارشون بودم نشد خوشحالشون کنم شاید  بامرگم خوشحال شن
بامرگم خوشحال شن ،اگه بخوای چیزی به خونوادم بگی هیچوقت هیچوقت 

 نمیبخشمت

 اشکاش چکیدروگونه اش

 توداری خودتوفدای چی میکنی اینکه بقیه چه رفتاری باهات دارن_

 لبخندتلخی زدن

 هیچکس جای من نیست تابدونه چی کشیدم_

 ی توروخداکوتاه بیا بایددرمانت وزودشروع کنی وگرنهشایل_

وگرنه چی؟ میمیرم؟ بهتردیگه راحت میشم دیگه ازاضافه بودن راحت میشم!بهم _
 قول بدید که امشب برای همیشه بین ماسه نفرمیمونه

 احسان از اتاق به سرعت زدبیرون غزاله زدزیرگریه
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دلش برام سوخت وقراره به امامن خوشحال بودم خوشحال ازاینکه باالخره خدا
 همین زودیابرم پیشش

 بعدیه رب دکتر با احسان وارد اتاق شدن

 حالت چطوره دخترم_

 سرم رواروم تکون دادم

 خوبم_

به همراهات هم گفتم بایدزوددرمانتوشروع کنی چون بیماریت خیلی جدیه،من _
اولین یه سری دارومینویسم برات که برای تحمل دردفعال ازش استفاده کن ودر 

 فرصت باخونواده ات به یه متخصص قلب وعروق مراجعه کن

 چشم_

 نسخه اروبه طرف احسان گرفت ورفت احسان ناراحت بود که لب زدم

 احسان_

 نگاهم کرد

 جانم_

اگه میخوای اینطوری ناراحتی کنی ازهمین االن راهمون سواست ،بیخیال چیزایی _
 که شنیدین

کمک احسان سوارماشین شدم که احسان   سرتکون دادوباالخره مرخصم کردن به
ازداروخانه داروهام روگرفت وبعدهم برگشتیم خونه اشون اروم وبااحتیاط وارد 

 خونه شدیم که مادر غزاله نگران به طرفمون اومد
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 چیشد بهتری شایلی جان؟_

 بالبخندنگاهش کردم وبه قیافه های ماتم زده احسان و غزاله اخم کردم ولب زدم

 ی بودخالهیه فشارعصب_

 الهی !!!!االن خوبی دخترم؟_

 خداروشکربله_

خداروشکر عزیزم!!غزاله جان باشایلی برید تواتاقت استراحت کنید کلی _
 امروزخسته شدید

سرتکون دادیم و به طرف اتاق غزاله رفتیم وارد اتاقش شدیم که احسان باشب 
شیدیم خیلی بخیر به اتاقش رفت غزاله روی زمین تشک پهن کردوکنارهم درازک

زود غزاله خوابش برد امامن اشکام راه خودشون روپیداکردن و بی وقفه جاری 
شدن حاال که قرارنیست توقلب مهرادجایی داشته باشم بهترکه به این 

 دردگرفتارشدم دیگه هرگز نمیشه به مهرادبرسم

 پوزخندزدم مگه قبلش میشد

 ههه

 ریختم ازدردقلبم بازدردش شروع شده بود بعداذون صبح عرق می

 که غزل واسه مدرسه بیدارشد بادیدن من خیس عرق هول گفت

 یاامام غریب-

 دویید به طرف در

 اومد تواتاق ودویید طرفم بادیدن وضعیتم هول به غزل گفتبعد دودقیقع احسان 



  

 

218 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 برو داروشو بیاربایه لیوان اب بدوووو-

 غزل دویید بعد چندثانیه باابو قرصام برگشت

 احسان ازهرکدوم یکی بازکردوگذاشت تودهنم

 غزل بابغض لب زد

 احسان توروخدا امروزنرم مدرسه-

 باشه نرو-

 غزل اومد طرفم که احسان لب زد

 توسرجات بخواب من کنارش میمونم حالش خوب شدمیرم-

غزل سرتکون دادو دوباره خوابید احسان منو توبغلش گرفت سرم تو اغوشش بود 
 موهام حرکت میکرد باصدایی که میلرزید لب زد دست نوازش وار رو

 اگه عمل نکنی قلبت قلبت-

 نتونست ادامه بده خودم ادامه دادم

 قلبم ازکارمیوفته-

 احسان با حرص وغم لب زد

 شایلی-

 احسان بیخیال عمل شو خب-

 چراا-

 چون دلیلی برای زندگی ندارم بمیرم بهتره همه راحت میشن-
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 تارشد خواستم چیزی بگم که چشمام

 دستمو محکم دورکمرش حلقه کردم

 گناه نباشه چه بدنی داشت همه عضله خخخخ تواین اوضام دست بردارنبودم که

 یهو باشیطنت دست روسیس پکش کشیدمو لب زدم

 چقدر کارکردی اینجوری شد-

 لبخندی بهم زدوگفت

 سال۷کال -

 ایول بابااا-

 لوسس-

داشی بود که هیچوقت نداشتم بیشترخودمو بهش چسبوندم احسان برام مثل دا
 مثل پدری بود که هیچوقت محبتشو نداشتم

 چشمام گرم شدوخوابم برد

با حس درد توقفسه سینم ازخواب پریدم حس میکردم یکی قلبموفشارمیده اخ 
 بلندی گفتم که غزل ازخواب پرید هول لب زد

 چیشده شایلی بازم قلبت دردمیکنه-

 لیوان ابو قرصسرتکون دادم که ازاتاق زدبیرون با

قرصموخوردم بابیحالی به طرف سرویس رفتم دستوصورتموشستم برگشتم تواتاق 
 که بادیدن احسان که روتخت نشسته بود لبخندرولبم نشست
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 اشاره کردبرم پیشش رفتم کنارش نشستم که دستش دورکمرم حلقه شدلب زد

 بازم دردداشتی-

 سرتکون دادم که بغض الود لب زد

 لجبازی بردار بیابریم به خونوادت بگوتوروخدا دست از-

 اخمام رفت توهم باحرص لب زدم

 نعععععععع-

 دادزد

 لعنتی داری ازدردمیمیری میگی نه-

 بااخم نگاش کردم ولبزدم

 چون مرگ وزندگی برام فرقی نمیکنه-

 ازدست تووووو-

 خیل خب دیگه تمومش کنید داداش بریم بیرون-

 حال شایلی خوب نیست-

 من خوبم-

 مئنیمط-

 اره-

 شب بود۹ساعت 
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 پس پاشیداماده شین بریم یه چرخی بزنیم-

 باشه-

ازاتاق زدبیرون مانتو دیشبمو تنم کردم موهامو بافتمو شالمو روسرم انداختم حس 
 ارایش نبود بیخیال ارایش شدم که دیدم غزلم اماده شد

 لب زدم

 ارایش کن بریم-

 حسش نیست شایلی-

 پس بزن بریم-

اهم ازاتاق زدیم بیرون به احسان نگاه کردم که منتظرمون بود یه دستشو گرفتم وب
 شلوار یخی با تیشرت ابی فیروزه ای تنش بود

 خوشگل وجذاب درعین حال ساده

 لبخند رولبم نشست

 هردوزل زده بودیم به هم

 باغزل رفتیم کنارش وباهم ازخونه زدیم بیرون

 سوار ماشین ائودی مشکیش شدیم

 ن زدباسرعت ازخونه بیرو

 دلم یه جای شلوغ میخواست

 به غزل نگاه کردمو اروم لب زدم
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 غزل-

 جونم-

 دلم میخواد بریم کنسرت-

 اره فکرخوبیه ها یه لحظه بصبر-

 داداشی

 جونم غزل-

 بریم کنسرت-

 اوممم باشه ولی نظر شایلی چی-

 من پیشنهاد دادم-

 پس پیش به سوی برج میالد-

 بعدنیم ساعت رسیدیم

 یاده شدیمازماشین اروم پ

 به طرف ورودی رفتیم واردشدیم باشوق به همه جانگاه میکردم

 که احسان به طرف مسئول اونجا رفت

 بعد ازچنددقیقه باچندتا بلیط برگشت طرفمون وبالبخند گفت

 اگه گفتید قراره کنسرت کی بریم-

 باشوق بهش نگاه میکردم
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 که لب زد

 ارون افشار-

 جیغ ارومی کشیدمو لب زدم

 این نمیشه مرسی احسانبهتراز -

 خواهش میکنم بانو-

 خب بریم که االن شروع میشه

 باهم وارد اسانسورشیشه ای شدیم

 هم لذت بخش بود هم وحشتناک

 بالخره رسیدیم به سالن مدنظروارد سالن شدیم

 به طرف صندلیمون حرکت کردیم

 اولین ردیف نشستیم

 بعد چنددقیقه سالن پراز دخترپسرای جوون شد

 ره اومد وااای باورم نمیشداومدم کنسرت ارون افشارکه بالخ

 بالبخند زل زده بووم بهش که بالبخند پرازانرژی لبزد

 سالم امیدوارم حال همگیتون خوب باشه وامروز بهتون خوش بگذره-

 اهنگ جانم باش پلی شد همه سوت میزدن
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ه شب جانم باش نوشداروبعدمرگ فایده نداره جانم باش رخ نمایان کن واین ما
تابانم باش جانم باش دادازدل بی قرارت شدم ای فریادازدل سهم من رفته دگر 

 برباد ازدل دادازدل دادازدل

 میکروفون وگرفت طرف ما باشوروشوق منو غزل وبقیه لب زدیم

دیوانه ودیوانه ودیوانه وهستم غیرازتووغیرازتوکسی رانپرستم دل دست تو وصل 
دیوانه ودیوانه ودیوانه وهستم غیرازتو غیرازتو  تو بسته به جانم ازعشقت حیرانم

 کسی را نپرستم دل دست تو وصل تو بسته تو به جانم ازعشقت حیرانم

 اهنگ عوض شدشب رویایی جیغ پرذوقی کشیدم

 من درتب وتاب توام خانه خراب توام من من دیوانه عاشق

تاابد  ای توسروسامان من نیمه پنهان من جان من وجان یه عاشق من عاشقتم
دورشود چشم بد ازتو دنیای منو تو ای ماه الهی فقط کم نشود سایه ات از شب 
وروزای منوتو سوگند به لبخندتو دل من بندتوای مهرربا توجان بخواه ای توهمه 
خواهشم تویی ارامشم ای مهرربا توجان بخواه سوگند به لبخندتودل من بند تو 

 ای مهربا توجان بخواه

 جان لب زدیماهنگ عوض شد باهی

اتش عشقت درجان من افتاد دردام چشمت شدم گرفتار ازتوچه پنهان سربه 
هوایت شده دل بیچاره از لحظه دیدار ضربان تویی وردزبانم تویی جان وجهانم 

 تویی عشق تویی تو عاشق وشیدامنم محوتماشامنم عشق تویی تو

 میکروفون گرفت طرفمون

 باذوق لب زدیم
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 ن ازروی دلداریاراتومارو درموج مویت کردی گرفتارگیسوپریشان روبرنگردا

 اهنگ عوض شد

 دردل من افتاده عشقت زمین گیر شدم سر توباقسمت باتقدیر درگیرشدم

خواستم ادامه بدم که یهو چشم توچشم احسان شدم که بالبخند بهم خیره شده 
 بود خجالت زده سرمو انداختم پایین

قیه اهنگو هم خونویم کلی بهم خوش اما سوت جیغ دوباره برگشتم به جمع ب
گذشت بالخره سانس اول تموم شد ازجامون بلندشدیموازسالن خارج شدیم که 

 احسان لب زد

 مولفقین بریم رستوران یه چی بخوریم-

هردوسرمونوبه معنی مثبت تکون دادیم به طرف رستوران رفتیم بعدرسیدن به 
روانتخاب کردیم ونشستیم که  رستوران وارد رستوران شدیم یه میز که گوشه بود

 پیش خدمت اومد طرفمون ولب زد

 سالم خیلی خوش اومدید چی میل دارید-

منوروبازکردم دلم عجیب کباب ترکی گوشت با سس مایونز فراوون میخواست لب 
 زدم

 کباب ترکی گوشت-

 سرشوتکون دادکه غزل لب زد

 اسپاگتی-

 احسان باخنده گفت
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 منم پیتزامخصوص-

 وهمه درگیر فکر خودمون شدیمگارسون رفت 

بالخره غذامونو اوردن ومشغول خوردن شدیم بعدخوردن غذا از برج خارج شدیم 
 وسوارماشین شدیم

 دلم میخواست برم یه جای دور یه جایی که فقط خودم باشموخودم

 اروم لب زدم

 کاش میشد برم-

 انگاربلندگفتم که احسان لب زد

 کجا بری-

 بغض توگلوم نشست لب زدم

 یه جایی که هیچکس نباشه هیچکس-

 هیشششش شایلی شروع نکن-

سرتکون دادمو تصمیم گرفتم چیزی نگم بعدازاینکه رسیدیم منو غزل رفتیم تواتاق 
 وخوابیدیم

 یه هفته هم مثه برق وباد گذشت

 وروز اردورسید بابا برگه رضایتنامه اروامضاکردودادبه بابای غزل

هیچ ارایشی حسش نبود ولی غزل ارایش  لباس ساده سبز تیره پوشیدم بدون
 کامل صورتی داشت بامانتو صورتی وشلواروشال سفید
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باهم کوله وچمدونمونو برداشتیم توماشین احسان گذاشتیم وسوارشدیم احسان 
 هم سوارشدوحرکت کرد

 حس میکردم احسان ناراحته لب زدم

 احسان چیزی شده-

 بالبخند برگشت طرفمو لب زد

 نگران قلبتنه فقط نگرانم -

 اخمام رفت توهم

 نگران نباش نمیمیرم-

 خیلی جدی گفت

 خدانکنه-

 خنده کوتاهی کردمو لب زدم

 بادمجون بم افت نداره نترس-

 شایلیییییییی-

 باشه بابا نزن-

هروقت کمترین دردی حس کردی یه قرص میخوری خب دردت زیاد شد سریع -
 به غزل میگی ببرتت دکتر

 باشههه-

 همه بچه ها منتظربودن سوارقطارشیم بریمبالخره رسیدیم 
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 بالخره بعد یه رب تاخیر همه به ترتیب سوارشدیم نوبت به منو غزل رسید

 قبل اینکه وارد قطارشم به احسان نگاه کردمو لب زدم

 احسان مرسی که این مدت انقدرهوامو داشتی-

 مراقب خودت باش بهم زنگ بزنید-

 باشع چشم خیالت راحت-

گرفت دست تکون دادم براش وارد قطارشدیم توکوپه مخصوص غزل وتوبغلش  
 منو غزل سارا کیانا وارد شدیم

 منو غزل مشغول اهنگ گوش کردن بودیم

 بقیه هم میگفتنومیخندیدن

 اونقدراهنگ گوش کردم تاخوابم برد

 باتکونای غزل بیدارشدم

 اروم لب زدم

 جانم-

 پاشو نهاربخور-

دم و ازخوردن دست کشیدم سرمو به پنجره سرتکون دادم بی میل یکم کباب خور 
 تکیه دادم و فکر مهراد مثه سوهان رو مغزم خط کشید

پوزخندزنون دست روقلبم گذاشتم وتودلم گفتم حتما بااین قلب مریضت 
 میادمیگیرتت
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 اشکام سرازیرشد

حالم خوب نبود از جام بلندشدمو ازکوپه خارج شدم به طرف سرویس رفتم 
کردم اومدم بیرون ایستادم توراهروازپنجره به بیرون نگاه بعداینکه یکم گریه  

میکردم که صدای مردونه ای باعث شدترسیده برگردم سمت صدا بادیدن سجادپور 
 بهت زده وعصبی نگاش کردم که لبخند زدوگفت

 چراتعجب کردی خانوم بهادری-

 بااخم لب زدم

 مراه مردیفکرمیکردم این یه اردوی کامال دخترانه باشه بدون هیچ ه-

 ازمن خواهش کردن که بیام منم قبول کردم میخوام یه سوال ازت بپرسم شایلی-

باتعجب وعصبانیت نگاش کردم پررو چطورجرئت میکنه انقدر خودمونی باهام 
 حرف بزنه

 بالحن بدی لب زدم

 میشنوم-

 چراانقدر درمقابل من جبهه میگیری-

 پوزخندزدمو لب زدم

 درمقابل خودت بی ارزش میبینی چون خیلی مغروری وهمه ارو-

 ولی من-

 برام مهم نیست اقای سجادپور-
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 نفس کالفه ای کشید ولب زد

ولی من فقط فقط میخواستم یکم اذیتت کنم چون از بلبل زبونیات خوشم اومده -
بودچون بعداینهمه سال باعث شدی به رفتار یه دختر فکرکنم واز فکرکردن بهش 

 لبخندبزنم

 باگنگی نگاش کردم

 چرا-

 عصبی دست توموهاش کشید وتوچشمام نگاه کردولب زد

 چون دوست دارم-

 حس کردم قلبم نزد این چی گفت ازتصورش چهره م توهم رفت

 خدایااا یعنی دمت گرم چه کسایی ازمن خوششون میاد

 بااخم نگاش کردمو با عصبانیت لب زدم

 یگم درجریانی که؟؟حرفتو نشنیده میگیرم ولی اگه دفعه دیگه تکرارشه به مدیرم-

 بالبخندنگام کرد ولبزد

اینکه مدیربفهمه اصالبرام مهم نیست یااینکه شغلمو ازدست بدم تنهاچیزی که -
 برام مهمه اینه که توروبه دست بیارم

 باحرص گفتم

 ولی من عاشق یکی دیگم پس سعی نکن بهم نزدیک شی-

 عصبی وناراحت نگام کرد که رفتم تو کوپه مون
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 فرخدابقیه اشوبخیرکنهاین ازاول س

 اهه

 خداکنه بیخیالم شه پووف

انقدر بهش فکرکردم وحرص خوردم که قلبم تیرخفیفی کشید اخ ارومی گفتم که 
 غزل سریع کنارم نشست ولب زد

 چیشد بازقلبت درد گرفت-

 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم که یه قرص بابطری ابم داددستم

 گذاشتمو خوابیدم  قرص وبااب خوردمو سرمو روشونه غزل

 بعد از چندین ساعت توراه بودن بالخره رسیدیم شیراز

از قطار اروم پیاده شدیم نفس عمیقی کشیدم چه جای قشنگیه بهم ارامش میداد 
 خیلی زیاد

لبخندرولبم نشست که بادیدن سجادپورکه زل زده بود بهم ازخجالت وعصبانیت 
 سرمو انداختم پایین

 ارش گذشتیم که غزل با گالیه گفتدست غزل وگرفتمو تندازکن

 چرااینجوری کردی-

 این سجادپورچرااومده اه چه لبخندیم میزنه ایشش نکبت

 باخنده وحرص همه چیو بهش گفتم

 غزل بابهت لب زد
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 باورم نمیشه شایلی-

 منم-

 خدایی ایناروگفت-

 بخدا-

 خخخ پس میتونیم ازش سواستفاده کنیم-

 ی هستیولی نباید میگفتی عاشق کس دیگه ا

 بااخم نگاش کردم

 پس چی میگفتم میگفتم عاشق توام سجادجونم-

 عوق

زدیم زیرخنده که باصدای خندون ومردونه خودش سکته ناقص وزدم وبا ترس 
 برگشتیم طرفش که دیدم با لبخند بهم زل زده بادیدن چهره ترسیده امون لب زد

 میخوام باهات حرف بزنم شایلی-

 ته نگاش کردیم که لب زدمنو غزل باابروهای باالرف

 واجبه-

 بااخم لب زدم

 میشنوم همینجا-

 لبخندزد ولب زد
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باشه برام سخته که کس دیگه ای ودوست داری ولی بهت قول میدم اگه کنارم -
 باشی کاری کنم توهم عاشقم شی

 یک ان خندم گرفت وباخنده گفتم

 اومای گاد خب بقیه ش-

میکنیم تورمانا زیادخوندم ازدواج  بعدم حتما مثه این داستانا باهم ازدواج
 استاددانشجو ولی ماحتی استاد دانشجوام نیستیم

 خیلی باحاله ها

 اخماش رفت توهم وبافک منقبض شده لب زد

 شوخی نکردم-

 منم اخم کردمو لب زدم

 منم بهت دیروز جوابمو گفتم واینم گفتم دفعه بعدبه مدیراطالع میدم-

 چرافقط خودتو میبینی هاننن گفتم که توبرام مهمی فقط توووو-

 داشت بهم نزدیک میشد

 قلبم دردش وحشتناک شده بود

 حس میکردم توکوره انداختنم

 بابغض ودردلب زدم

 نیا جلو نیا-

 غ...غزل
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 غزل زیربغلمو گرفت ولب زد

 جان جاندلم-

 قلبم-

 یا صاحب زمان-

 شایلی تحمل کن

 ببین چیکارکردی

 سجادپورباهول لب زد

 وااای چی شد-

 کمک کن ببریمش درمانگاهی بیمارستانی جایی-

 باترس ازلورفتن بیماریم لب زدم

 غزل الزم نیست اون قرصای المصبمو بیاربخورم-

 با...باشه اجی باشه-

 قرصاروتودهنم گذاشت

 به زور باجرعه ای اب قورتشون دادم بعدپنج دقیقه ای کمی حالم بهترشد

 التماس صدام زددست غزل وفشردم خواستم ازجلوش ردشم که با

 شایلی توروخدا انقدر بی رحم نباش-

 برگشتم طرفش
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 خدای این وکجای دلم بذارم مشکالم کم بود

 کم بودخدااااا

بیتوجه به طرف ونی رفتیم که برامون گرفته بودن نشستیم روصندلی سرمو روشونه 
 غزل گذاشتموچشماموبستم

 دباتکونای کسی چشماموبازکردم غزل با قیافه شادی لب ز 

 پاشو بریم باال بخوابیم-

سرتکون دادمو ازماشین پیاده شدیم بادیدن هتل خوشگلی که روبه روم بود 
 لبخندرولبم اومد واردهتل شدیم مدیربه طرفمون اومد ولب زد

 باشید 7شما دوتا تویه اتاقید ساعتپایین میریم بیرون-

 چشم خانوم-

 خوبه برید-

ون زدیم بعدچندمین رسیدیم باکارتی سریع رفتیم به طرف اسانسور دکمه واحدم
متری بادوتاتخت یه نفره همه چی 50که مدیرداده بود دروبازکردیم یه سویت 

 تمیزومرتب بود بیحال خودمو روتخت پرت کردمو بی هوش شدم

باحس قلب دردشدیدی بیدارشدم غزل خواب بود دلم نمیخواست بلند شه ولی 
 واقعا دردقلبم خیلی کالفه م کرده بود

ه طرف قرصام رفتمو ازهرکدوم یکی خوردم دوباره خودمو پرت کردم روتخت ولی ب
 خوابم نبرد

 تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم
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چمدونمو بازکردم یه تونیک بلند تازانوم به رنگ یشمی داشتم که کامال اکلیلی بود 
 وحریر باشلوار مشکی جذبم برداشتمو ورفتم حموم

ون شد بالخره بعدنیم ساعت زیردوش بودن حالم اب یخ که بهم خورد حالم دگرگ
بهترشد لباسامو پوشیدمو ازحموم خارج شدم که دیدم غزل درحال اماده شدن 

 بادیدن من نگران اومد طرفمو لب زد

 قلبت دردگرفت باز-

 با اخم سرموبه معنی تکون دادم که بابغض لب زد

 چرادروغ میگی پس چرا قرص خوردی هانن-

 نسرموانداختم پایی

 خوبم غزل-

 خوب نیستی شایلی خوب نیستیییی-

 تمومش کن توروخدا-

 خیل خب اماده شو دورت بگردم-

 خدانکنه اجی توازهرکسی بهم نزدیکتری ازهرکسیی-

سریع یه مانتو مشکی ساده بلند تامچ پام که دوطرفش چاک داش داشت دکمه 
زکردم شال ریلی ومخفی داشت وپوشیدم موهای نم دارمو باز گذاشتم وفرق با

 مشکیمو ازاد روسرم رهاکردم یه خط چشم کشیدم ویه رژ زرشکی قهوه ای زدم
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باعطرم دوش گرفتم کیف پولمو برداشتمو گوشیمو تودستم گرفتم به طرف غزل 
برگشتم بادیدنش لبخند زدم مثل من مشکی پوشیده بود رژوازدستم گرفت وبه 

 لبش مالید وگفت

 اهان حاال خوب شد بریم اجی -

 ریم گلمب-

باهم ازاتاق زدیم بیرون وارد اسانسورشدیم دکمه همکف وزدیم که یهو در 
اسانسوربازشد بادیدن سجاد پورکه وارد اسانسورشد وبادیدنمون لبخند زد اخمام 

 رفت توهم قراره این سفرکوفتم شه خوب میدونم

 بالخره رسیدیم سریع ترازسجادپور بیرون رفتیم که مدیرلب زد

ین امروز میریم جای تفریحیش میگردیم خب حرکت کنید از هتل خب همه اومد-
 زدیم بیرون وسوارون شدیم بعد ازیه رب رسیدیم به پاساژ بزرگ

 باخنده وخوشحال رفتیم داخلش

منو غزل اول ازهرجایی به طرف مغازه بدلیجات فروشی رفتیم واردشدیم یه 
 فروشنده مسن نشسته بودبادیدن گردنبندای اسمش لب زدم

 اقادوتا ازاین گردنبندایکی اسم غزاله یکی شایلی لطف کنید-

فروشنده گردنبندارو میزگذاشت هردوتاروبرداشتمو حساب کردم دوتا انگشتر یه 
 شکل دیدم که فقط یه قلب کوچولو وسطش بود

 یکی براخودم یکی برا غزل برداشتموحساب کردم از مغازه خارج شدم

 هش دادمجعبه انگشترو گردنبند اسم خودمو ب
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 این گردنبند باعث میشه همیشه به یادمن باشی-

 قربونت برم شایلی-

 خدانکنه بریم اون مغازه لوازم ارایشیه-

سرتکون دادباهم وارد مغازه شدیم یه پسرجوون داخل مغازه بود بهش 
 داشته باشه بالبخند لب زد21،22میخورد

 خوش اومدید جانم چی میخواستین-

یع های رومیز رفتم ازهرکدوم دوتاسرخ ابی، زرشکی، بیتوجه بهش به طرف رژما
صورتی گلبهی ،برداشتم دوتاخط چشم خوبم دوتاریملم برداشتمبادوتاکیف ارایش 

 یه رنگ سرخ ابی اکلیلی رفتم طرفش

 چقدر میشه-

-250 

 کارت کشیدمو بیرون اومدیم

 به طرف ویتامینه داخل پاساژ رفتیم

شدیم بعدخوردن دوتا بستنی شکالتی  دوتا ذرت سفارش دادیم ومشغول خوردن
 خوردیم

 بعد برگشتیم پیش بقیه

 همه خریدکرده بودن به اصراربچه ها قرارشد شام وتوپارک نزدیک هتل بخوریم
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مدیربراهمه همبرگر سفارش داد منو غزل رو نیمکت نشسته بودیم دوتایی مشغول 
وردن هرکس سلفی گرفتن بودیم بعد عکس گرفتن مشغول خوردن شدیم بعد غذاخ

 بارفیقش مشغول راه رفتن شد

منو غزلم دوتایی راه میرفتیمو میخندیدم که یهو باجون گفتن مردونه ای برگشتیم 
 به طرف صدا بادیدن دوتا پسر تیغ تیغی باترسو عصبانیت لب زدم

 فرمایش-

 جووون-

 بادمجون-

 دوس داری-

 اره میخوام بکنم تودهنت مردک بی خانواده-

 هوووی-

 یابو توکالت-

 میگیرم همینجا لهت میکنما-

 این گوه خوریا بهت نیومده-

خواست چیزی بگه که ُمشتی توصورتش خورد وافتادبادیدن سجاپور جیغ خفه ای 
 کشیدیم که لب زد

 کیو له میکنی هان بگو تا اویزونت کنم بیشرف حرف بزن-

 هردوتاشون فرارکردن
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 فمون قدم برداشتبا ترس به سجادپورنگاه میکردیم که بااخم به طر 

 چراانقدردورشدید-

 خواستم چیزی بگم که دادزد

 چراجوابشومیدادی هانننن-

 میخواستم حرف بزنم ولی میترسیدم

 واسه چی جواب اون عوضی هارومیدیی هاااان-

 غزل ترسیده لب زد

 اقای سجادپور حاال که چیزی نشده-

 داد کرکننده ای زدکه منو غزل بهم چسبیدم که باخشم غرید

 چیزی نشده کربودین نشنیدید چی گفت-

 انگشت اشاره شو طرفم گرفت ولب زد

 میدونی یعنی چییی میدونیییییی-

 خواست چیزی بگه که جیغ زدم

 تمومش کن تمومش کن-

با گریه دوییدم طرف مدیر دلدردوبهونه کردمو زودتربرگشتیم هتل تاصبح نخوابیدم 
 خوابم نمیبرد

 والی نگاش کردم که لب زدباصدای غزل ازخواب بیدارشدم وس
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پاشو که االن باید بریم پایین امروز میریم اصفهان بعدشم مشهد ،مشهد بیشترمی _
 مونیم

سرتکون دادم ازجام بلندشدمو بلدازرفتن به سرویس جلوی اینه ایستادم موهامو 
بافتمو یه رژ صورتی به لبم زدم وتمام لباسای سورمه ای مو تن کردم باغزل ازاتاق 

شدیم باهم به طبقه همکف رفتیم همه اماده بودن بادیدن سجاد خارج 
سرموانداختم پایین پووف خدایا این وکجای دلم بزارم بیخیالش بالخره با حرف 
مدیرسوار اتوبوس شدیم و اتوبوس به طرف اصفهان حرکت کردبعد سه ساعت 

زرگ شدیم راننده برای خرید نگه داشت منو غزل ازماشین پیاده شدیم وارد مغازه ب
تا برداشتم چندتابسته ۳به طرف قفسه خوراکی ها رفتم ازهرچیپس وپفکی که بود 

لواشک برددشتم وبه طرف کیک وبیسکویت رفتم هرچی دوست داشتم برداشتم 
بادوتا شیرکاکائو دوتارانی اناناس دوتانوشابه زرد به طرف صندوق رفتم وخریدامو 

ول حساب کردن شد یه بسته ادامس رومیز گذاشتم که پسری که مسئول بود مشغ
وایت توت فرنگی از رومیزبرداشتمو اونم جزوخریدام گذاشتم بالبخندبهم نگاه کردو 

 لب زد

 تومن قابل نداره۷۹_

بهم چشمک زد اییییی کارتمو به طرفش گرفتم که دست مردونه ای پولو به طرف 
 پسره گرفت

خم کرد منم ترجیح دادم برگشتم طرفش که بادیدن سجاد خواستم چیزی بگم که ا
چیزی نگم ساک خریداروبرداشتم وبدون توجه بهش ازمغازه خارج شدم که غزل 
ومشغول بستنی خوردن دیدم دلم عجیب بستنی میخواست رفتم طرفش وبا 

 دلخوری لب زدم



  

 

242 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 نامردتنهایی بستنی میخوری_

 ببخشیدبیابریم برات بگیرم_

شکالتی سفارش دادم ومشغول باهم به طرف بستنی فروشی رفتیم ویه بستنی 
خوردن شدم بعدخوردن بستنی هامون وارداتوبوس شدیم وسرجامون نشستیم 

 هنذفریمو توگوشم انداختم واهنگ یوسف زمانی قایق پلی شد

عشق میاد بی هوامیندازه ادمو ازنفس عشق چرا میکنی زندگی روواسه من قفس 
پیامش این باشه که دیگه  تونمیدونی چه حالی داره شبا وقتی گریه ادامه داره

کاری باهات نداره اره تمومه دیگه تمومه دیگه باهم دیگه بودن تموم دیگه حرمت 
عاشقی وهیچکس نمیدونه تنهام مثه قایقی که رودریاست همه امیدش به فرداس 
ونمیدونه مقصدش کجاست فقط داره میره تنهایی چه دلگیره این قایق تنها وسط 

 ازاول پلی شددریا یه روزی میمیره و

اشکام اروم روگونم سرخورد قلبم مچاله شد و فقط می تونستم حسرت بخورم دلم 
مهرادومیخواست گوشیموروشن کردمو به عکسمون خیره شدم چقدر دوسش دارم 
خدایا چیکارکنم بااین دلم بی صاحاب اشکام مثل سیل میریخت صورتم خیس 

ت قلبم عجیب دردمیکرداما اشک بود غزل باناراحتی نگام میکردوهچی نمی گف
حتی حال نداشتم خم به ابروم بیارم قلبم اخ قلب بیچاره من چرا به کسی فکرمی 
کنی که عاشقت نیست اون به توحتی نگاهم نمیکنه بعد بهت حس داشته باشه 

 هه

سعی کردم به چیزی فکرنکنم امااین قلب المصب دست بردارنبود 
ک تک موهاموازریشه دربیارم اخرشم انقدرشدیدتیرمیکشید که دلم میخواست ت

طاقت نیاوردم وچنان لبموگازگرفتم که طعم خون تودهنم حس کردم 
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اماازدردبیشترلبموفشردم اماباحس سنگینی نگاهی بادردبهش نگاه کردم بادیدن 
سجاد که نگران بهم زل زده بود دیگه طاقت نیاوردم وبرای اینکه غزل که کنارمه 

 که میلرزید لب زدموخواب بودنترسه باصدایی  

 سجاد،ق..قلبم_

نمیدونم شنید یانه اماچنان ازجاش بلندشد که نگران بهش خیره شدم دویید طرفم 
 بعداز ردکردن چند تاصندلی رسیدبهم هول لب زد

 اروم ،اروم باش قرصات کجان_

باتمام جونی که برام مونده بود به کیفم که کنارپام بوداشاره کردم سریع کیف و 
باعجله زیپشو بازکردتندتندمی گشت تاباالخره پیداش کرد قرصوبابطری برداشت و

اب دستم داد منم باته مونده قدرتم خوردم بعدازحدودیه رب قلبم اروم ترشده 
 بوددردداشت اماخیلی کمتر بالبخند به سجادنگاه کردم ولب زدم

 خیلی خیلی ازت ممنونم اگه حواست بهم نبود تااالن مرده بودم_

 عمیقی روصورتش نشست اخم خیلی

 زبونت وگازبگیر، یکم حواست به خودت باشه_

 چشم ممنون_

 چیزی احتیاج داشتی بهم بگو_

 چشم_

 فعالبرم سرجام_
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سرتکون دادم که نشست سرجاش نفس عمیقی کشیدم واقعا حالم بدبود اگه 
سجاد نفهمیده بود االن زنده نبودم خب بهتر دیگه عذاب نمیکشیدم سعی کردم 

این افکاربشم وکمی بخوابم سرمو به پنجره تکیه دادمو چشمامو بستم  بیخیال
صورت مهراد جلو چشمام نقش بست قلبم ازشادی اروم اروم بود وحاال باعشق 
فقط به صورتش زل زده بودم نمیدونم چقدرتصویرش جلوچشمام بود که باتکونای 

 ب زدمکسی اروم چشمامو بازکردم به غزل که نگران میکرد لبخند زدم ل

 جانم_

 ترسیدم چراجواب نمیدی_

 اخه نمیدونی چه خواب قشنگی بود_

 چه خوابی دیدی حاال_

صورت مهراد یه لحظه هم ازجلوچشمام کنارنرفت بادل سیرتونستم ببینمش بدون _
 اینکه پوزخند بزنه یا اخم کنه

 بغضم گرفته بود غزل دستمو گرفت ولب زد

 نهاره اجی بهش فکر نکن بیا بریم پایین وقت_

 اصال میل ندارم برو گلم من یکم تو ماشین تنهاباشم بهتره_

 نه پاشو بریم حداقل دوتاقاشق بخور_

 غزل واقعا نمی تونم اجی برو نوش جونت من یکم تنهاباشم برام بهتره_

 معلوم بودبغض کرده امافقط به بوسیدن
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اصدای سجاد گونه م اکتفاکردورفت بعدازچنددقیقه ماشین از بچه هاخالی شد که ب
 باترس بهش خیره شدم بهم نگاه کردولب زد

 بیابریم پایین نهاربخور_

 میل ندارم ممنون_

 پاشوو_

 نمیخوام زورکه نیست_

خواست چیزی بگه که بدون توجه بهش هنذفری هاموتوگوشم انداختم واهنگ 
مهراب پلی شد بابلندشدن ازجاش ورفتنش لبخندزدم اهنگو قطع کردمو اروم 

 نجواکردم

 هیچکس دوستت نداره توتنهایی تاابد تاابد تنهامیمونی

اشکام مثل سیل جاری شد اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی بچه هارسیدن سریع 
بادستمال صورتمو خشک کردم ورومد به طرف پنجره برگردوندم بعدازچنددقیقه 
ه دوباره سجادکنارم نشست وبسته ای رو، روپام گذاشت به ظرف غذانگاه کردم ک

 لب زد

 یکم بخور اینجوری اذیت میشی_

 بااخم نگاش کردم ظرف غذاروبرداشتم تو کیسه زباله ای که بغل دستم بود گذاشتم

 ممنون میل ندارم_

 اخماش بدجورتوهم رفت

 اصال به روی خودم نیاوردم باشنیدن صدای غزل لبخندزدم
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 ببخشید اقای سجادپورمیشه سرجام بشینم؟_

 .ازکنارم بلندشد ورفت وغزل کنارم نشستصدایی ازش نشنیدم فقط 

 اروم لب زد

 چیکارکردی اینجوری اخم کرده_

 بهش میگم نهارنمیخورم برام غذااورده اه_

 اخی_

 غزل_

 جانم_

 ببنداجی_

 چشم_

باهم زدیم زیر خنده فارغ از غم وغصه گفتیم وخندیدیم بعدازساعتهابالخره رسیدیم 
شینی که مدیرهماهنگ کرده بود به طرف خسته وکوفته ازاتوبوس پیاده شدیم باما

هتل رفتیم هتل شیکی بود واردهتل شدیم بیحال چمدونمو دنبال خودم میکشیدم 
وفشرد 10که غزل کارت اتاقمون وگرفت وباهم سواراسانسورشدیم غزل شماره
متری ۴۰بعدازچندثانیه رسیدیم سریع دروبازکردووارد اتاق شدیم یه اتاق

وشه اتاق بود ومیزارایش واینه ای که وسط اتاق بود بادوتاتخت وسرویسی که گ
همه وسایل به رنگ کرم بود سریع مانتومو دراوردم روتختیمو روتخت پهن کردم 

 وخودموپرت کردم روتخت وخیلی زودخوابم برد

 باصدازدنای غزل چشم بازکردم که گفت



  

 

247 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

ایین شایلی حالت خوبه کم کم داری نگرانم می کنیا همش خوابی پاشو بریم پ_
 شام بخوریم دوساعته خوابی

 بیحال نگاش کردمو لب زدم

 خودت برو غزل_

 یعنی چی شایلی اینجوری ضعف میکنی پاشو ببینم_

 غزل االن بیشترازهرچیزی به خواب نیازدارم حالم اصال خوب نیست میفهمی_

 کنارم نشست

 شایلی میترسم_

 ازچی_

 حالت بدشه_

 نگران نباش چیزیم نمیشه برو_

 شایلی_

 بسه دیگه غزل برو خوبم به جون خودم خوبم_

 اجی هروقت حس کردی حالت خوب نیست بزنگ سریع میام باال_

 چشم برو_

 بااکراه ازجاش بلندشد وبالخره رفت
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ازجام بلندشدم قرصای قلبموبرداشتمو بابطری ابم خوردم دوباره درازکشیدم که 
م بادیدن سجادعصبی صدای دربلندشد کالفه وعصبی به طرف دررفتم ودروبازکرد

 تر شدم

 که اون انگاربدترعصبی بود

 چرانمیای غذانمیخوری این بچه بازیا چیه_

 به شماچه ربطی داره_

 پاشو بیاپایین غذاتوبخور_

 نهههههه_

 چراااا_

 چون گرسنه نیستم_

 بابامنکه معذرت خواستم_

 پوزخندی بهش زدم

یگم حالم خوب نیست واقعا فکرمیکنی به خاطرتوعه غذانمیخورم توهم زدی م_
 نمیتونم غذابخورم اوکی

فقط نگام کرد خواست چیزی بگه که محکم دروکوبوندم وسرجام درازکشیدم 
 چشمام گرم شد غرق خواب شدم

 باصدای غزل ازخواب بیدارشدم
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لبخندی بهش زدم وبعدازاینکه رفتم توسرویس کارای مربوطه مو انجام دادم 
ای گرفتم بعدازاینکه لباسامو پوشیدم موهای لباسامو برداشتم یه دوش ده دقیقه 

 خیسم ازاد دورم ریختم ازحموم خارج شدم

 عافیت باشه اجی_

 فدات مرسی_

موهامو برس کشیدمو بافتم یکم رژ گلبهی به لبم زدم بایه خط چشم گربه ای پشت 
 چشمام کشیدم

 مانتو مشکی بلندمو باشلوارمشکی کتونم پوشیدم شال مشکیمو سرکردم

 غزل که تیپ یاسی زده بود برگشتم به طرف

 بریم غزل_

 بریم اجی_

کیف پول وگوشیمو برداشتم و باغزل از اتاق خارج شدیم وارداسانسور شدیم و 
بعدازچندثایه رسیدیم به البی هتل به طرف سالن غذاخوری رفتیم همه بچه ها 
توسالن مشغول صبحانه خوردن بودن بادیدن سجاد که بااخم نگاهم میکرد 

زخندی بهش زدم وروازش گرفتم به طرف میزچیده شده رفتم اول یه سینی پو
برداشتم یه بشقاب برداشتم دوتا تخم مرغ عسلی توبشقاب گذاشتم یه لیوان شیر 
داغ برای خودم ریختم یه بسته صبحونه که ازکره، پنیرخامه ای ،عسل ،مربا ،حلوا 

 داشتمبود چندتا تیکه نون سنگگ برداشتم یه کم گردو هم بر 

غزل هم مثل من سینی صبحانشو پرکرد وباهم اولین میزنزدیک وانتخاب کردیم 
ونشستیم برای خودم لقمه ای از نون پنیر گردو گرفتم وخوردم کمی ازشیرمو 
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سرکشیدم یه لقمه تخم مرغ گرفتمو خوردم لقمه بعدی و حلوا گردو کره گرفتم و 
دم باال بادیدن چشمای سجاد مشغول خوردن بودم که باسنگینی نگاهی سرمو اور 

 که خیره بود بهم اخم کرد ولب زدم

 غزل برنگرد سمتش فقط بهت بگم که سجاد مثل جغدداره نگامون میکنه_

 ولش کن شایلی_

 دیگه اشتهام کورشد_

لیوان شیرمو تااخرسرکشیدمو از خوردن دست برداشتم غزل هم دوتا لقمه خورد 
دقیقه بچه ها هم ازخوردن دست کشیدن اونم ازجاش بلند شد بالخره بعدازچند

 که مدیر بالبخند لب زد

 خب بچه هاامروز می ریم جاهای دیدنی رومی بینیم_

همه سرتکون دادیم وازهتل خارج شدیم بعد از اینکه باماشین به محل 
 موردنظررسیدیم از ماشین پیاده شدیم بادیدن کالسکه ذوق زده روبه مدیر گفتم

 رشیمخانوم اول کالسکه سوا_

 باشه بچه ها سوارشید_

 منو غزل سواریه کالسکه شدیم منو غزل چندتا عکس خوشمل گرفتیم

 تومن به کالسکه چی دادیم وپیاده شدیم ۱۰۰بعدازاینکه حسابی چرخیدیم 

 سجاد بااخم نگامون کرد کفری به غزل گفتم

 این واقعا فکرکرده کیه واسه من قیافه می گیره_

 بهش توجه نکن_
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ت وبه طرف بچه هارفتیم بابچه ها یه عکس دست جمعی گرفتیم که دستمو گرف
معلما ومدیر هم بهمون اضافه شد سجاد اومدکنارم ایستاد خواستم جامو عوض 

 کنم که مدیرلب زد

 بهادری تکون نخور جات خوبه_

 عصبی پووفی کشیدم وسرجام موندم که سجاد لبخند پهنی زد وبه دوربین زل زد

ین زل زدم بعدازگرفتن عکس مسخره مون به طرف رستورانی امامن اخمو به دورب
 که سنتی بود رفتیم و همه پیتزاسفارش دادیم

 منو غزل کنارهم نشسته بودیم که سجاد کنارمون نشست ولب زد

 قلبت چطوره دردنگرفته که_

 بهش نگاه کردمو لب زدم

 فعال که خوبم_

 خونوادت میدونن_

 ... ن_

 خفه شد سریع کوبیدم به پای غزل که

 معلومه که میدونن_

 مشکوک نگام کرد وگفت

 مطمئنی_

 اره_
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 خب دکتردرباره قلبت چی گفته منظورم اینه چقدر بیماریت جدیه_

 یکم نارسایی قلبی دارم مادرزادیه چیزی نیست مشکلی حادی نیست_

 لبخندی زد وگفت

 خداروشکر نگران بودم جدی باشه بیماریت_

 نه چیزخاصی نیست_

 بایدمراقب باشیولی بازم _

 هستم_

 بیشترمراقب باش_

 باشه_

غزل بااخم به میز زل زده بود میدونم به خاطر دروغایی بود که به سجادپور گفته 
 بودمه اما نمیخواستم چیزی بدونه

 !!!هیچی

بااوردن غذامون بی میل سه تیکه از پیتزامخصوصمو خوردم وکنارکشیدم غزلم مثل 
 دن دست کشید سجادپوربهم نگاه کردوگفتمن میل نداشت اونم سریع ازخور 

 چی شد_

 هیچی میل ندارم_

به اصراربچه ها به سمت بازار معروف اصفهان رفتیم وارد پاساژ بزرگی شدیم منو 
غزل به طرف مغازه لباس رفتیم بادیدن یه شال گردن قهوه ای مردونه ناخوداگاه 
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اشتم وخریدم غزل برداشتمش خریدمش یه کیف پول چرم قهوه ای مردونه هم برد
میدونست واسه کی خریدم فقط لبخندغمگینی زد وچیزی نگفت به فروشنده گفتم 
هردوتارو کادوکنه بعد اینکه خریدارو کادو کردن به طرف یه بدلیجات فروشی رفتیم 
بادیدن یه نیم ست نقره که به شکل اشک بود اشاره کردمو خریدمش غزلم مثل 

 همونو خرید

 یخواستممن که دیگه چیزی نم

منو غزل دوتا بستنی سفارش دادیم وتو کافه پاساژ مشغول خوردن شدیم 
 بعدازخوردن بستنی بچه هاخریداشون تموم شد وبالخره برگشتیم هتل

بعدازورود به اتاق بیحال خودمو پرت کردم روتخت وچشمامو بستم که صدای در 
 بلندشد

تخت زدم که غزل به طرف در رفت که باصدای سجادپور عصبی مشتی به 
 صداشوشنیدم

 اگه میشه بگوشایلی بیاد دم در_

 چندلحظه صبرکنید_

 غزل به طرفم اومد ولب زد

 بیابرو ببین چیکارت داره_

 عصبی به طرف دررفتم که بادیدن لبخند زد وگفت

 ببخشید میدونم خسته ای اما اینو واسه توگرفتم_

 جعبه کادوروبه طرفم گرفت
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 تخواستم چیزی بگم که سریع گف

 خواهش می کنم قبولش کن_

 اخمو جعبه ارو گرفتم

 که با لبخند خداحافظی کرد ورفت

عصبی وکالفه برگشتم داخل جعبه ارو بازکردم یه کالسکه چوبی اونقدرازش خوشم 
 اومد که نگو

 خیلی نازه_

 اهوم خیلی_

 مبارکت باشه_

 فدات اجی_

 ی خوش بگذرهبخواب فردا میریم کاخ عالی قاپو وچهل ستون فکر کنم خیل_

 لبخند کمرنگی زدم ولب زدم

 امیدوارم_

صبح 3روتخت درازکشیدم اما حتی یه لحظه هم چشمام گرم خواب نشد ساعت
بود که قلب دردشدیدی گرفتم اززوردرد ازجام بلند شدم اما نتونستم حتی یه قدم 
هم بردارم وافتادم باصدای افتادنم غزل هراسون ازخواب پرید بادیدن من که 

دمچاله شده بودم جیغ کشید وازتخت پرید پایین سریع به طرف کیفم رفت ازدر 
کیفمو خالی کردروزمین جعبه قرصای لعنتیمو برداشت ودویید طرفم قرص وبطری 
اب و داددستم به زور قرص وخوردم یه رب همونجا روزمین درازکشیده بودم که 
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رازکشیدم غزل نگران بالخره دردقلبم کمترشد باکمک غزل ازمام بلندشدمو روتخت د
 دستمو گرفت ولب زد

 توروخدا بعدازاینکه رفتیم تهران به خونوادت بگو_

 لبخند پرغصه ای بهش زدم ولب زدم

 غزل_

 جانم_

وقتی میخوای موهاتو ببافی موهاتو به سه دسته تقسیم میکنی وقتی _
موهاتومیبافی فقط دوتاشون معلوم میشن و اون وسطی اصال به چشم نمیاد 

ی منم مثل همون موی وسطیه هیچکس حتی نمیدونه وجود دارم پس دردام زندگ 
برای هیچکی مهم نیست تودیدی این چندروز که اومدیم مسافرت یه بار مامان 
بابام یاحتی شادی بهم زنگ بزنه پس چرا بهشون حرفیو بزنم که میدونم جز 

 ناراحتی ظاهری چیزی نداره

 بغضم شکست وهق هقم شروع شد

 کردولب زد  غزل بغلم

 اجی جونم گریه نکن فدات بشم_

 چی بگم که دلم خونه این ازخونوادم اینم ازعشقم که محل سگم بهم نمیده_

 توروخدابهش فکر نکن_

 پس دیگه درباره بیماریم چیزی نگو به هیچکس_

 چشم چشم_
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 محکم بغلش کردم وچشمام گرم خواب شد

 لب زدبا صدازدنای غزاله اروم چشم بازکردم که بالبخند

 پاشو بریم پایین_

 سالم صبح بخیر باشه_

اروم ازجام بلندشدم قلبم یه تیر خفیف کشید که بی اعتنابهش واردسرویس شدم 
بعدشستن دست وصورتم وانجام کارای مربوطه از سرویس خارج شدم ازچمدونم 
یه مانتوی دوتیکه جلوباز مشکی سفید برداشتم تیشرت مشکیم که یه خرس روش 

بود رو باشلوارکتون جذبم تنم کردم مانتوروپوشیدم جلوی اینه  پشمالوروش
ایستادم موهام رو بازکردم وبابرس مشغول برس کشیدن شدم اتوموم روبه رق زدم 
وکل موهام رواتوکشیدم وصاف صاف کردم وهمه اروازاد دورم ریختم شال سفید 

ورتم ریختم اکلیلی چروکیم رو روموهام انداختم کمی موهام روبه صورت کج توص
ومشغول ارایش کردن شدم کرم ضدافتاب رنگ پوستم روخوب روصورتم پخش 
کردم خط چشم کوتاه وظریفی پشت چشمام کشیدم ریمل روتوموژه هام خالی 

ساعته ماتمایعم رو به 24کردم گونه اجریم روبه گونه هام کشیدم رژ قرمز اتیشی
الی باعطرشکالتم دوش گرفتم لبام کشیدم به خودم نگاه کردم همه چی اوکی بود وع

کیف بندی ورنیم روبتکفش ستش برداشتم و برگشتم سمت غزاله که یه مانتو 
 یشمی بلندتنش بود وارایش قشنگی روصورتش بود بادیدنم لبخند زدو لب زد

 اماده ای خانوم بریم_

 سرتکون دادم ولب زدم

 اره بریم_
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میزارایش کیسه قرصام  خواستیم ازسوئیت خارج شیم که غزاله برگشت واز روی
 روبرداشت وبرگشت کنارم قرصاروتوکیفش گذاشت ولب زد

 چراایناروبرنداشتی_

 اه ارومی کشیدم ولب زدم

 اخه هنوزعادت نکردم که باید دارومصرف کنم_

 بمیرم برات_

 خدانکنه این چه حرفیه هردقیقه میزنی تو_

 ببخشید عصبی نشو برات خوب نیست_

کجاداره میکشه خدایا فکرمیکنم تموم شدن این زندگی   پوزخندزدم هه زندگیم به
 برای همه بهتره!حتی عشقم

 بغضم به گلوم چنگ مینداخت به همراه غزاله وارداسانسورشدیم

وارد البی هتل شدیم وبه همراه هم به طرف سالن غذاخوری حرکت کردیم 
واردسالن غذاخوری که شدیم بادیدن بچه هاکه مشغول خوردن بودن سرم 

 نزدیک گوش غزل بردم و لب زدمرو

اینجوری که اینا دارن میلونبونن معلومه خیلی وقته اینجان بابامگه ساعت چنده _
 ایناازکی اینجان۹ساعت 

 غزل باخنده نگاهم کردولب زد

 خب همه مثل توخوشخواب نیستن که_

 بااخم نگاهش کردم ولب زدم
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بخورم ،فکرمیکردم من صبح بیام پایین یه سره ۶واالمن کروکودیل نیستم از _
 زیادمیخورم نگو ازمن بدترم هست

 باخنده لبش روگازگرفت ولب زد

خداتورونکشه بس کن بیابریم ماهم یه چی بخوریم تا این مدیر نگفته زمان _
 خوردن صبحانه تمومه

 باچشمای گردلب زدم

راست میگیا بدوو تا وقتمون تموم نشد باخنده به طرف میز چیده شده ازغذا _
م سینی سبز رنگی برداشتیم یه بسته صبحانه که ازکره ،پنیرخامه ای،حلوا،مربا رفتی

،عسل تشکیل شده بودبرداشتم چندتاتیکه نون سنگک تازه توسینی گذاشتم یه 
لیوان یبارمصرف برداشتم و ازشیر داغ پرکردم به طرف عسل برگشتم که یه تخم 

لیوان شیربرداشته بود به مرغ اب پز و یه بسته صبحانه وچندتاتیکه نون بایه 
همراه هم به طرف میز جلویی که خالی بود رفتیم ونشستیم در بسته صبحانه 
اروبرداشتم و حلوا کره اروبازکردم و لقمه کوچلویی گرفتم ومشغول خوردن شدم 
شیر داغ رو یه نفس تانصف خوردم که دهنم اتیش گرفت ازداغیش چشمام پرشد 

 کرد  ازاشک که غزل بانگرانی نگاهم

 چیشد_

 زبونم سوخت اززبون تا انتهای روده ام_

 زبونم رواز دهنم دراوردم وباچشم اشاره کردم بهش

 باخنده لب زد

 توهیچ شرایطی دست ازمسخره بازی برنمیداری_
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باشیطنت ابروباالانداختم وزبونمو بردم تو دهنم که باحس سنگینی نگاهی اروم 
ی نگاهم میکنه بادیدن چشمای سرم روچرخوندم به سمتی که حس میکردم کس

سجاد که زل زده بودبهم ازشرو لب گزیدم و چشم ازش گرفتم لبخندش رومخم بود 
خاک توسرم ابروم رفت بعد ازچند دقیقه مدیر گفت وقت صبحانه تموم همه 
ازجامون بلندشدیم وبه طرف البی هتل رفتیم سرجامون ایستادیم که باجدیت لب 

 زد

ی قاپو وجاهای دیدنی رو داریم فرداهم به امیدخدا اخرین امروز دیدن ازکاخ عال_
سفر یعنی مشهد که طوالنی ازبقیه سفرها هست روخواهیم داشت به خاطر فضای 
معنویش اینطورسفر روچیدم و خب شماهم ازش استقبال کردید خب بگذریم 
درموردامروز بچه ها حواستون به رفتارتون باشه من ازنظر لباس یا ظاهرمنعتون 
نکردم واجازه دادم هرجورکه دوست دارید لباس بپوشید ودرمقابلش هم 
ازشماانتظاراتی دارم اینکه جنبه داشته باشید باعث نشیداز کاری که کردم پشیمون 
بشم اگه کوچکترین خطایی ازتون ببینم تاکیدمیکنم کوچکترین خطا بدتوبیخ 

 میشید

 د که لب زدهمه بچه ها از طرز حرف زدن مدیر اخماشون توهم بو

 نشنیدم جوابتون رو_

 همه بااخم لب زدیم

 چشم_

 عصبی اروم لب زدم

فقط منتظر تذکرتوبودیم خب مگه مرض داریم این سفروواسه خودمون زهر _
 مارکنیم روانیه بابا



  

 

260 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

ازهتل خارج شدیم دوتا ون جلوی هتل بود مدیر مارو به دوگروه تقسیم کرد منو 
م که بچه هایی که تو گروه مابودن سوارشدن غزل توگروه اول بودیم سوارون شدی
 بادیدن مسئولمون اه ازنهادم بلندشد

خدایا موقع تقسیم کردن شانس میشه بگی من کدوم گوری بودم اخه کی حوصله 
 این وداره

بااخم گوشیم روازکیفم دراوردم هنزفری روتوگوشم گذاشتم واهنگ ترکی بیکالمی 
زاله رو بازوم نشست وفشرد بهش پلی شد باحرص چشمام روبستم که دست غ

 نگاه کردم که باچشماش پرسیدچیشده

 گوشیم رو روشن کردم و تایپ کردم

 سجاد مسئول ماست_

 پیام روفرستادم که بعدچندلحظه پیام داد

 فداسرت اصالبهش توجه نکن_

 بااخم تایپ کردم

حوصله حوصله کاراشوندارم میدونم امروزقراره چقدر سیریش بازی دربیاره باورکن _
 اشوندارم

 بهش فکرنکن بازقلبت دردمیگیره ها_

 باحرص تایپ کردم

 میترسم کاراش باعث شه بچه هافکرکنن من بهش نخ دادم_

 بعدچندلحظه پیام داد
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خوردمیکنم دهن هرکسی که ازاین چرت وپرتاروبگه توبه هیچی فکرنکن _
جزخودت هیچی مهم تر از حال تونیست بادیدن پیامش بالبخندنگاهش 

ردودستش روفشردم خدا غزاله ارو به جای تمام بی محبتی هابرام فرستاده همه ک
 ی نداشته هام اروم شده بودم حق باغزاله بود بیخیال سجاد

بعدنیم ساعت رسیدیم به کاخ عالی قاپو باایستادن ون به ارومی ازجامون 
 بلندشدیم همه به تریتیب ازون خارج شدیم که سجاد بهمون نگاه کردولب زد

 همه یه جا بایستید وپشت سرمن حرکت کنید_

 به غزاله نگاه کردم که پوزخندی ازخنده زد

 واقعا حالش خوب نیست این مردک چی فکرمیکنه مگه مادبستانی ایم

باالخره اقااجازه حرکت به مادادن پشت سرش راه افتادیم که خانوم مدیرهم باگروه 
 ردم ولب زدمدوم اومد به کاخ نگاه میکردیم به سجادنگاه ک

 ببخشیداقای سجادپور_

 سریع برگشت طرفم یه جورخاص نگاهم کردکه باعث شدسرم روبندازم پایین

 جانم_

 لبم رو ازحرص گازگرفتم ولب زدم

 میشه یکم بادوستامون بگردیم_

 زیاددورنشید_

 ممنون_
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سریع دست غزاله اروکشیدم وباهم به طرف یه جایی که پرازگالی خوشگل بود 
 روبه یکی ازبچه هالب زدمایستادیم 

 نرگس بیایه عکس ازمون بگیر_

 سرتکون دادوبه طرفمون اومدگوشیم روبه طرفش گرفتم ولب زدم

 یه جوری عکس بگیرکه کاخ هم مشخص باشه_

 اوکی_

دست غزاله اروگرفتم و بالبخند به دوربین نگاه کردم یه ژست دیگه هم گرفتیم 
 فت به غزاله نگاه کردموعکس گرفتیم که نرگس گوشی روبهم دادور 

 چندتاعکس ازم بگیر_

 باشه_

سرتکون دادم و شالم رواز سرم برداشتم ودادم بهش موهام دورم ریخت بود به 
طرف یه گل که خیلی خوشگل بود رفتم یکی ازشاخه هاش روگرفتم و بالبخند زل 
زدم به دوربین ژست بعدی نیم رخ به طرف کاخ ایستادم و لبخندزدم بعدازگرفتن 
چندتاعکس ازغزاله هم چندتاعکس تکی گرفتم حواسم نبود وهنوز شال رو روموهام 
نذاشته بودم که صدای عصبیش روازپشت سرشنیدم وبا ترس هردوبه طرفش 

 برگشتیم بااخم نگاهم کرد

 این چه وضعشه_

 یه تاازابروم رو انداختم باال

 ازچی حرف میزنید_
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 ب رفتمیه قدم به سمتم اومد که ترسیده یه قدم عق

 اون شال بی صاحابت کو ؟؟؟هاننن فکرکردی اینجا امریکاست ؟؟_

 باحرص دندون قروچه کردم ولب زدم

 به چه جراتی بامن اینطوری حرف میزنی ؟؟؟اصالتوچیکاره منی ؟هاان_

غزاله دستم روفشردکه یعنی تمومش کنم ولی نمیتونستم بیخودکردکه میگه شال 
 بی صاحابت کو مگه اقاباالسرمه

اخشم اومد سمتم این دفعه دیگه عقب نکشیدم با اخم سرجام ایستادم که فاصله ب
 امون خیلی کم شد وبا خشم لب زد

بهت گفته بودم دوست دارم یادت که نرفته؟؟سرت غیرت دارم نمیتونم ببینم _
 اینطوری تویه جای عمومی میگردی

 پوزخند تحقیرامیزی بهش زدم

که نخواین ازاین جلف بازیا برای به دست   فکرمیکردم سن وسالتون اونقدر هست_
 اوردن قلبم به کارببری

 اخماش بیشترتوهم گره خورد

 من هیچوقت دروغ نمیگم_

 باحالت بدی نگاهش کردم

برام مهم نیست فقط لطفااین مسخره بازیاتو ببرجایی که خوشش میاد من ازاین _
 نمایشی که راه انداختی اصال خوشم نمیاد

 م دوربازم حلقه شد وباخشم توصورتم فریادزددست مردونه اش محک
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 چراباورم نمیکنی هانن_

 ازدرد فشردن دستم چشمام روفشردم باحرص بیشتری لب زدم

 دستتوبکش_

 هیچ تغییری تو رفتارش ایجادنکردکه جیغ زدم

 وحشی دستم شکست ول کن دستمو_

بوددلخور  بااین حرفم دستش سریع از بازوم جداشد ازدرددستم به ذوق ذوق افتاده
 نگاهش کردم نگران نگاهم کرد وخواست چیزی بگه که بابغض گفتم

به تودیگه اجازه نمیدم برای من شاخ شی نمیذارم برام بزرگ تربازی دربیاری _
،دست ازسرمن بردار دیگه دوروبرم نبینمت خواست چیزی بگه که سریع بادستای 

نارش ردشدم چندقدم لرزون شالم روسرم کردم دست غزل روتودستم گرفتم وازک
ازش فاصله نگرفته بودیم که درد قلبم دستم ازتودست غزاله جداشد غزاله باترس 

 نگاهم کرد

 شایلی،شایلی جان حالت خوبه؟؟_

 بغض کرده نگاهش کردم

 دیدی بهت گفتم قراره امروز بازم عذاب بکشم_

 توروخدا انقدر حرص نخور !حالت خوب نیست چراانقدر خودتواذیت میکنی_

چرا همه اذیتم میکنن ؟؟مگه من چیکارکردم چه گناهی کردم که همیشه _
توهرلحطه ازعمرم باید اشک مهمون چشمام باشه ؟؟هنوزبیست سالم نیست که 
فهمیدم دریچه قلبم گشادشده واگه عمل نکنم میمیرم!!!!! هنوزبیست سالم نیست 
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ندارم!!!میدونی ازدنیا بریدم دیگه هیچ امیدی برای زندگی کردن تواین دنیا رو
چرا؟چون هیچکس هیچکس دوسم نداره من محتاج محبت نیستم اما غزاله منم 
ادمم مگه من چندسالمه منم دلم میخوادمثل همه دخترای دیگه خونوادم ازم 
حمایت کنن خونواده من مرده وزنده من براشون فرقی نداره اگه کاریم میکنن به 

به خاطرحرف مردم وگرنه ش ک دارم که همین رفتاری که االن باهام ناچاره ناچارا 
دارن و باهام داشته باشن دردام یکی دوتانیست که !!!عاشق شدم عاشق یکی که 
حتی تو صورتم تفم نمیکنه اره تفم نمیکنه حالش بهم میخوره ازاینکه منو ببینه 
میدونی چندوقت پیش توشمال چی بهم گفت گفت برام مهم نیست 

به خواهرزادم یادندی !!غزاله من مشکل دارم ؟؟  توچیکارمیکنی حواست باشه
فاسدم ؟؟چرا باهام اونجوری حرف زد؟؟ چرا مثل کسایی باهام رفتارکردکه مشکل 
اخالقی دارن ؟؟غزاله جرم من چیه ؟؟من دارم به چه جرمی اینطورتاوان میدم چرا 

میکنی نمیمیرم چرا تموم نمیشه هان چرا ؟؟؟؟بهم میگی بروبه خونوادت بگو ؟؟فکر 
میان ناراحتی میکنن؟ نه عزیزم ازاین خبرانیست!! بازم اه ونفرینش میمونه واسه 
من اره واسه من !!!!نفرینم میکنن که اوناروبازتو دردسرانداختم اونا براشون مهم 
نیست که من همین االن بمیرم یانه !!من اضافه ام همیشه اضافه بودم همه 

سال تو خونه ای زندگی کردم  ۱۷بیاره من  جااضافه بودم !!هیچکس نمیتونه طاقت
که توجه هیچکس به من نبود همیشه ازخواهرم حرف بود وبس!!!خواهرم 
دختربدی نیست خواهربدی نیست اما ازاینکه هیچوقت مثل اون دیده نشدم 
ناراحتم دلگیرم من دوسش دارم باتموم زخم زبوناش میدونی چرا چون اون 

مادرم ودوست دارم باتموم بی محبتی هاشون خواهرمه من پدرمم دوست دارم 
باتموم بی رحمیاشون دوسشون دارم ولی بخدا که خستم دلم میخواد فقط برای 
یه روزم شده زندگی کنم مثل بقیه وبعدتموم شه !!حالم خوب نیست میدونی پوچ 
بودن چه معنی ای میده ؟؟؟میدونی اینکه بشنوی داری میمیری امابه جای ناراحتی 
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باشی یعنی چی ؟؟؟؟ من دوست دارم نباشم تا خونوادم خوشحال باشن  خوشحال
اگه این اتفاق بانبودمن اتفاق میوفته من حاضرم نباشم تا حداقل اوناخوشحال 

 باشن

 باصورت خیس اشکم توچشماش نگاه کردم که ازاشک برق میزد

 !!!!!غزاله خیلی تنهام خیلی_

داشتم میخوردم زمین که دست کسی قلبم بازبازیش گرفت زیرزانوهام خالی شد و
دورم حلقه شد دست غزاله نبود دست یه مردبود بابی حالی نیم نگاهی بهش 

 انداختم بادیدن سجادخواستم خودموکناربکشم که با پشیمونی لب زد

 معذرت میخوام ازت !!خواهش میکنم منو ببخش_

 ولم کن_

 داری میلرزی ازدرد بیا بشین_

 رانی روبه غزاله لب زدبه اجبار نشستم که با نگ

 قرصاش همراهشه_

غزاله بابغض سرتکون دادو ازکیفش قرم روبایه بطری اب دراورد داددستم قرص 
روبااب خوردم سعی کردم اروم باشم امانمیشدبغض توگلوم غم تو قلبم بدجور اذیتم 
میکرد حس میکردم یه وزنه صدتنی رو قلبمه حس میکردم یکی قلبم وتودستش 

 رمیده ازدردنفسام کوتاه و بامکث میکشیدمگرفته وفشا

حالش خوب نیست اقاسجادیه تارموش کم شه زندگیتواتیش میزنم این دختربه _
اندازه کافی غم داره توهم شدی یه غم دیگه براش دست ازسرش برداریدراحتش 

 بذارید دیگه
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 صدای سجاد به وضوح میلرزید

یکنید بخدا نمیخواستم به به خدا دوسش دارم چرا هیچکدومتون حرفموباورنم_
 این حال وروزبیوفته !!خدالعنتم کنه که باعث شدم به این حال وروزبیوفته

دلم براش میسوخت دلم برای سجادمیسوخت سجادم یکی بود مثل من یکی مثل 
 من که گناهش فقط دل بستن به کسیه که چشمش به یکی دیگه س

یت کل زندگیت ونابودمیکنه عشق یک طرفه مثل یه اتیشه که اگه بیوفته توزندگ
 وحاال من سجادوخیلیای دیگه به این درد دچاریم

حالم خوب نبود اما سعی کردم قوی باشم مثل همیشه !!!ازجام بلندشدم به سجاد 
 و غزاله نگاه کردم

حالم بهتره فقط میخوام برم تو ماشین میخوام تازمانی که بچه هااینجان یکم _
 استراحت کنم تابهترشم

ر تکون داد وکنارهم به طرف ون راه افتادیم به راننده اشتره کرد دروبازکنه سجاد س
 منو غزاله سوارماشین شدیم که سجاد لب زد

 میخواین اینجابمونم_

 لبخندبی جونی زدم

 نه برو پیش بقیه غزاله کنارمه مراقبمه بیشترازاین بقیه ارو مشکوک نکن_

 ردسرتکون دادوبی حرف رفت غزاله نگران نگاهم ک

 میدونم حالت خوب نیست_

 لبخندزدم
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 کی گفته من خوبم این قرصاخیلی فوق العادن سریع حالموخوب میکنه_

 قطره اشکی روگونه اش چکیدوبابغض لب زد

دروغ نگو یه نگاه به دستات بنداز ازدرددستات رومشت کرد رنگ دستت زرده _
 حالت خوب نیست ازدرد عرق کردی

 چشمام روبازوبسته کردم

 همینکه توکه کنارمی خوبم خوبم_

 کاش نمیومدیم ازاول این سفر حالت بده_

 بهترین کاری که کردی این بودکه مجبورم کردی بیام به این سفر!!! میدونی چرا؟؟_

چون حداقل اینجامیدونم یکی نگرانمه کسی هست که باهاش دردام وتقسیم کنم 
توبه خاطرمن به جای مرسی که کنارمی غزاله ببخش اگه با کارام اذیتت میکنم 

 اینکه خوش باشی و بگردی توماشین کنارمی

 این چه حرفیه اجی_

 واقعیته دیگه_

 هیچی بیشترازخوب بودن حال توبرام مهم نیست بیخیال بقیه_

 سرتکون دادم و بی حال سرم روشونه اش گذاشتم وچشم بستم

م خدایا خودم باصدای خنده بچه ها بادرد چشم بازکردم قلبم تیرمیکشید کالفه بود
 کم دردداشتم این دردم اضافه شدبهش

 خوبی شایلی_
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 بالبخندبه غزاله نگاه کردم

 خوبم بهترم_

دروغ میگفتم ازقبل بدتربودم کاش میتونستم بازقرص بخورم اما به چه بهونه ای 
 دلم نمیخواست غزاله نگرانم شه

 بالبخندزورکی لب زدم

 قراره کجابریم_

بریم بچه هایکم سوغاتی خوراکی بخرن برگردیم هتل  بریم اول نهاربخوریم بعد_
 اطتراحت کنیم واسه فردا

 کاش یه راست میرفتیم هتل_

 خسته ای_

 اره_

 میخوای به سجادبگم به خانوم مدیربگه_

 نه نمیخواد بچه ها بهمون شک میکنن_

 گورپدربچه ها حالت خوب نیست_

 خوبم_

 شایلی_
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ام برنامه هاروبابدحالیش بهم میزنه غزاله دلم نمیخواد من کسی باشم که تم_
نمیخوام بچه هاازاینکه من کنارشونم ناراحت باشن خوبم هروقت حس کردم 

 نمیتونم دیگه تحمل کنم بهت میگم

 واقعا_

 اهوم_

لبخندزدمو روازش گرفتم لبم رو به دندون گرفتم دردم االنم غیرقابل تحمله اما دلم 
کنسل بشه پس بایدتحمل کنم   نمیومد بچه ها به خاطرمن برنامه هاشون

هرجورکه شده باالخره جلوی یه رستوران سنتی ون ایستادهمه ازماشین پیاده 
 شدیم خواستم به همراه غزاله وارد رستوران شم که سجادصدام کرد

 شایلی_

 برگشتم به طرفش

 حالت خوبه_

 خوبم ممنون اگه اجازه بدیدبرم داخل_

 خیله خب برو_

تم همراه غزاله وارد رستوران شدیم یه رستوران سنتی سرتکون دادم وازش روگرف
که نمای بیرونش باشیشه های رنگی کارشده بود وچوبی مثل قدیما جای بحالی 

 بود یکی ازمیزهاروانتخاب کردیم ونشستیم

 احسان زنگ زد توخواب بودی_

 خب چی میگفت_
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 نگران تو بود_

 لبخندزدم

 بهش گفتی حالم خوبه_

 نه_

 چرا؟_

 خوب نیست چون حالت_

 نبایدنگرانش میکردی غزاله_

 نمیتونم این حال وروزت وببینم وبگم خوبی_

 ازدست تو_

بااومدن گارسون هردوسکوت کردیم بدون نگاه کردن به گارسون منو روازش گرفتم 
 به منو نگاه کردم ولب زدم

 سوپ جو شیروخامه و اب_

 جوجه بامخلفات_

 غزاله لب زد بارفتن گارسون به طرف یکی دیگه ازمیزها

 چرافقط سوپ سفارش دادی_

 زیادگرسنه نیستم_

 چراا؟_

 نمیدونم_
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 ولی من میدونم به خاطر چیه؟؟واسه اینه که دردبهت فشاراورده_

 راست میگفت اما چاره ای جز انکارنداشتم

 نه بابا خوبم_

 اره مشخصه ازرنگ وروت_

به خوردن اما لبخندغمگینی زدم وچیزی نگفتم بااوردن غذا اروم شروع کردم 
غذاازگلوم پایین نمیرفت کل تنم ازدرد،درد میکرد بیشترباغذام بازی کردم تاخوردن 
همینطور که باغذام بازی میکردم صفحه گوشیم که روی میز بود روشن شدبادیدن 

 شماره ناشناس بااخم جواب دادم

 بله بفرمائید_

 سالم_

 صدای مردونه ش اشنابودولی یادم نمی اومدکیه ؟؟

 اشم_

 امیرم امیر یزدانی_

 اشتباه گرفتید من کسی به این نام نمیشناسم_

 من رفیق مهرادم_

 بهت زده لب زدم

 شماره منو ازکجاپیداکردید_

 از خواهرمهراد گرفتم_
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 باخشم وعصبانیت لب زدم

 کدومشون_

 زیباخانوم_

 دستم مشت شداگه دستم بهت برسه زیبا خفه ات میکنم بالحن سردی گفتم

 امرت؟_

 خواستم ببینمت باید دررابطه باخودم باهات حرف بزنممی_

 چی میگی تو منظورتونمیفهمم_

 میخوام بیشترباهم اشناشیم_

خوب گوشاتوبازکن اقای یزدانی باراول واخری باشه که شمارت روگوشیم میوفته _
 اگه یه باردیگه بخوای اذیت کنی به مهراد میگم اونوقت بااون طرفی

 ببین شایلی_

 به زبون نیار فهمیدیییاسم منو _

 نذاشتم چیزی بگه وگوشی روقطع کردم گوشی روکوبیدم به میز

 چیشده_

 رفیق مهراد بهم زنگ زده_

 شماره توروکی بهش داده_

 باخشم غریدم

 زیبای اشغال ،اخه چراانقدراذیت میکنه منو_
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 چقدربیشعوره_

جور گوه پام برسه تهران یه بلوایی درست کنم اون سرش ناپیدا تادیگه این_
خوریارونکنه به چه جراتی شماره منو داده به یه پسر فکرکرده من مثل خودشم که 

 باهمه تیک بزنم

دردقلبم بیشترشده بود واز درددستام به وضوح میلرزید غزالهدباترس ازجاش بلند 
 شدوبه طرفم اومد کنارم نشست و شونه هامو اروم ماساژداد

 خیله خب ولش کن انقدرحرص نخور_

ری حرص نخورم؟؟ مگه اینامیذارن !!!فردا داداش بیشعورترازخودش چطو_
برمیگرده بهم میگه تو باپسردوست شدی دیگه نمیدونه خواهربیشعورش شماره 
منو داده بعدبرام پوزخند میزنه دلم میخواد ازحرص سرم روبکوبم به دیوار 

یدبخورم !!!کی ایشاالزودتربمیرم راحت شم خونواده ام کم عذابم میدن ازبقیه هم با
رسوامیشه من کی بدبخت میشه من چطور ثابت کنم زیباشماره ام وداده هانن 
چطوری خیلی راحت خودشومیکشه کناراونوقت من میمونم یه خونواده که 

 منتظریه بهانه ان یه بهانه تا دودمان منو به بادبدن

حدنداشت باخشم گوشی رو تودستم گرفتم دستم میلرزید قلبم اونقدر تندمیزد که 
وحشتناک درداش کالفه ام کرده بود ازلیست شماره هام شماره زیباروگرفتم و زنگ 

 زدم چندتابوق خوردکه بالخره برداشت

 سالم شایلیخانوم چه عجب_

 باحرص وعصبانیت ازجام بلندشدم واز رستوران خارج شدم وبادادلب زدم

 د دادی هانننننچه سالمی چه علیکی توبااجازه کی شماره منو به رفیق مهرا_
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 جوری جیغ زدم که حس کردم گلوم زخم شد

 باصدای منفوروحق به جانبه ش گفت

 تواینجا بهش نخ دادی که شماره میخواست دیگه اومد ازم خواست منم دادم_

 ازحرص نفس نفس میزدم

کی همچین گوهی وخورده که من بهش نخدادم !!!بیشرف من همسن _
شماره منوبه یه پسربدی توفامیلی یا دشمن خواهرزادتم چطور وجدانت قبول کرد

 انقدر سنگ این باباروبه سینه میزنی چرا مخشو خودت نزدیتوکه

 درست حرف بزنااا_

 جیغ بلندتری زدم

نزنم چه غلطی میکنی هاننن چه غلطی میکنی!!!به والی علی قسم که هم دودمان _
زنگ بزنه کاری  توروبه بادمیدم هم اون بیشرفی که به خودش جرات داده به من

میکنم تابرات درس عبرتی بشه که دیگه ازاین گوه هانخوری خداشاهده به 
دهداشت میگم همون داداشی که مثل سگ ازش میترسی فقط پام برسه تهران 
چنان رسوات کنم که توفامیل نتونی سرتو بگیری باال 

 بیشرفففففففف!!!!کثافتتتتتتتتت!!!!!عقده ای نکبت

بدم چیزی بگه گوشی روقطع کردم ازخشم تمام تنم میلرزید بدون اینکه اجازه 
خدایا من هیچکس وندارم ابروم وسپردم به تو زیبابااینکارش میخواد ابروم وببره 
توهوامو داشته باش ازدرد روزمین نشستم که غزاله و سجاد دوییدن به طرفم 

 سجاد وغزاله کنارم نشستن

 شایلی شایلی جونم چیشداخه_
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 دامیکشمش غزاله اون باابروم بازی کردهمیکشمش به خ_

 سجاد بااخم نگام کرد

 کی_

 بهش نگاه کردم

 یه بیشرف شماره منوداده به یه پسر_

 باخشم نگاهم کرد

 چییی_

 غزاله بی حوصله نگاهش کرد

اقای سجادپورفعالوقت برای ارتیست بازی شما نداریم لطفاتمومش کنید این _
 بحث و

 لب زدسجادباحرص دستش رومشت کرد و

 خیله خب شمابرید توماشین تابقیه میان_

 به کمک غزاله ازجام بلندشدم وبه طرف ماشین رفتیم داخل ماشین نشستیم

 به هیچی فکرنکن تنت خیلی داغه_

دارم اتیش میگیرم اخه ادم انقدرپست میشه !!!مهراداگه بفهمه من چیکارکنم _
نکار مطمئن ترمیشه من غزاله مهرادهمینجوریشم فکرمیکنه من دختر بدیم باای

 ازدست اینا کجافرارکنم کجابرم تااینا دست ازسرمن بدبخت بردارن
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اشکام ازچشمم پرت شدروگونه ام چرا هرچی بالست سرمن میاد خدایا چرا انقدر 
اذیتم میکنن همینجوریشم مهرادازمن بدش میاد اگه بفهمه فکرمیکنه من بهش 

رفیقش روهم ریختم ولی توکه شاهدی نخ دادم ازم متنفرترمیشه بخاطراینکه با
من اصال نقشی تواین ماجرانداشتم توکه میدونی خدا !!خدایاکمکم کن منو 
بیشترازاین توچشمای عشقم خوارنکن به خودت قسم طاقت ندارم باانزجارنگاهم 
کنه نمیتونم تحمل این یکی روندارم تاالن هرچی بی محلی کرده به هر زوری تحمل 

مل این یکی روندارم نمیتونم به خاطر کاری که نکردم مجازات کردم اما دیگه تح
 شم

اشکام مثل سیل روصورتم میچکید بچه ها باتعجب نگاهم میکردن غزاله سعی 
میکرد ارومم کنه اما هیچ فایده ای نداشت داشتم زیر این غم له میشدم دستم رو 

داشت نفهمیدم به سرم گرفتم باصدا زدم زیرگریه پچ پچای بچه ها برام اهمیت ن
چقدرگریه کردم تمام زمانی که همه ی بچه هارفتن خریدکنن توماشین نشستم و 
یه بند گریه کردم ازدرد نفسم باالنمیومد قلبم بدجورتیرمیکشید دردش غیرقابل 
تحمل بود باچشمای اشکیم زمانی به خودم اومدم که بچه هاباخنده وخوشحالی 

گاه کردم که تنهاچیزی که دستش بود یه بادستای پرسوارماشین شدن به غزاله ن
 بطری اب برای من بود باترس بطری روبه همراه قرصم به طرفم گرفت

 بخورش_

 اشک چکیدروگونه ام

 نمیخوام بذاربمیرم تابلکه خیال همه راحت شه_

شو بگیربخور توچرابمیری اونایی که اذیتت میکنن بمیرن خدا تقاص ظلمایی خفه _
 که بهت میکنن روازشون میگیره نگران نباش بخور دورت بگردم



  

 

278 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 به اجبار قرص وبطری اب روازش گرفتم وخوردم کنارم نشست

 توروخدابس کن کورشدی ازبس گریه کردی_

 چونه ام ازبغض میلرزید

سرم بیاد داره دیوونه ام میکنه تاحاالهرکاری کردن خفه  فکراینکه قراره چه بالیی_
خون گرفتم ولی طاقت این یکی رودیگه ندارم به خدا تحمل ندارم بخوان اذیتم 

 کنن بیخیال تمام زندگی کوفتیم میشم وخودمواتیش میزنم

غزاله مامانم اگه بفهمه دیگه صبرنمیکنه ببینه من چی میگم یا پی اینکه درسته 
ونمیگیره منو باحرفاش میکشه منو سالخی میکنه بابام منو زنده زنده یاغلطه ار 

چال میکنه بابام بهم ازادی داده اما بهم گفته اگه بخوام ازاین کارابکنم چه بالیی 
سرم میاره اونادنبال یه بهانه ان که منو بیشترعذاب بدن حاالبااین اتفاق حتما 

 اینکارومیکنن

االخره برگشتیم هتل بی حال ازماشین پیاده چشمام ازگریه زیادمیسوخت که ب
شدم سریع وارد هتل شدم غزاله هم به طرفم دویید بدون توجه به بقیه 
سواراسانسورشدیم و بعدازچندثانیه رسیدیم واردسوئیت شدیم باغم روتخت 

 درازکشیدم واشکام باز سرازیرشد

 چشم بازکردم نمیدونم چقدر گریه کردم که خوابم برد باصدای غزل اروم بی حال

 خوبی_

 اهوم_

 پاشو بریم شام بخوریم_

 توبرو من گرسنه ام نیست_
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 توکه نهارم زیاد نخوردی_

غزاله گیرنده دست ازسرم بردارمیخوام کپه مرگموبذارم انقدر غصه ودردخوردم _
 سیرسیرم

 باشه باشه ببخشید پس من میرم_

 برو_

کراینکه قراره چی بشه داشت بارفتن غزاله من بازچشم بستم امادیگه خوابم نبرد ف
دیوونه ام میکرد بعدنیم ساعت غزاله برگشت که سریع خودموبه خواب زدم 
فکرکردخوابم برق اتاق روخاموش کردو خوابید تاصبح فکرکردم و اشک ریختم دلم 

 ازغصه درحال ترکیدن بود داشتم از غم میمردم

تم و زیردوش اب صبح بودکه بیحال ازجام بلندشدم و به طرف حمام رف۸ساعت 
یخ ایستادم بابرخورد اب یخ به تنم سرما تامغزواستخونم نفوذکرداما بعدچندلحظه 
عادت کردم موهام رو به سختی میشستم و اشک میریختم میدونستم اگه کسی 
چیزی بفهمه دیگه هیچ جایی تواون خونه ندارم مادرپدرم دنبال یه بهونه درست 

نن ازطرف دیگه فکراینکه مهراد بیشترازاین حسابی بودن تابرای همیشه منوطردک
ازم متنفرشه داشت جونمو میگرفت به زور خودموشستم و ازحمام خارج شدم 

 همین که از حمام خارج شدم غزاله اروپشت درمنتظردیدم

 حالت خوبه_

 نگاهش کردم

 منتظربودی بیام بری حمام_

 نگران توبودم نکنه حالت بدشه_
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 باغم سرتکون دادم

 !غزاله دعاکن این ماجرا حل شهخوبم !!_

 خداکنه نگران هیچی نباش من پشتتم_

چشمام رواروم بازوبسته کردم جلوی اینه ایستادم وموهام روباحوله خشک کردم 
و بعد بافتمش ازچمدون مانتو زرشکی شنلیم رو باشال وشلوارمشکی دراوردم 

بهش فعال وپوشیدم جلوی اینه ایستادم ومشغول ارایش شدم سعی کردم دیگه 
فکرنکنم تاببینم چی میشه کرم روکه خوب روصورتم پخش کردم خط چشم ظریفی 
پشت چشمام کشیدم ریمل روتوموژه هام خالی کردم گونه کمرنگ قهوه ای به 

ساعته اکلیلی زرشکی به لبم کشیدم باعطرم دوش گرفتم 24گونه هام زدم رژمایع
 زاله بادیدنم لبخندزدشال رو روسرم انداختم وازجلوی اینه کناررفتم غ

 حاالشدی همون رفیق خودم_

لبخندزدم بس بود هرچی دیروز روبه خودمو این بیچاره تلخ کردم بهتره برای 
 چندروزهم که شده یکم برای خودم زندگی کنم

غزاله یه مانتو قهوه ای قشنگ باشال وشلوارکرم سرکرد ارایش کاملی کرد 
به دست از سوئیت خارج شدیم  وهردوهمه وسایالمون روجمع کردیم چمدون

 وبااسانسور واردالبی شدیم روی مبل چرم مشکی نشستم ولب زدم

 غزاله اگه تودوست داری بروصبحانه بخورمن اشتهاندارم فعال_

 منم حسش نیست_

کنارم نشست که بعدیک ساعت منتظربودن باالخره همه اشون اومدن بعدازتسویه 
ی ای پی شدیم ردیف دوم یعنی بعد از حساب ازهتل خارج شدیم سوار اتوبوس و
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جای معلما نشستیم که مدیر سمت چپ روتک صندلی نشست وروبه روی ما 
وسجادجلوی ما بقیه بچه ها پشت سرهم نشستن ازاینکه سجاد جلومون بوددیگه 
عصبی نشدم انقدر غم دارم که دیگه برای این نتونم غصه بخورم سرم روبه پنجره 

 ساعت ماشین حرکت کرد تکیه دادم که بعدازنیم

یک ساعتی ازحرکتمون میگذشت که یه دست فروش که خوراکی میفروخت 
واردماشین شد بهش اشاره کردم بیاد طرفم یه چیپس بزرگ نمکی با دوتا ابمیوه 

 کیک و الوچه وبرداشتم ولب زدم

 چقدرمیشه_

 بذاربرم تااخر ماشین برگردم حساب میکنم_

 وبه طرف غزاله گرفتمسرتکون دادم و کیک وابمیوه ر 

 مشغول شیم تااین میاد_

سرتکون داد هردومشغول خوردن بودیم که اومد به طرفمون پول روحساب کردم 
ازماشین پیاده شد چندساعت بعد برای نهارکناریه رستوران توراهی اتوبوس ایستاد 
ف گرسنه ام بود پس زودتر ازبقیه به همراه غزاله ازاتوبوس خارج شدیم اروم به طر 

رستوران کوچیک اما تمیز رفتیم وارد رستوران شدیم همون میز اول روانتخاب 
کردیم ونشستیم که سجاد اومد طرفمون صندلی روبه روی منو غزل رو کنارکشید 

 ونشست توصورتم زل زد که اخمام رفت توهم

 حالت بهتره ؟؟_

 نگاهش کردم چقدر خوشتیپ و خوش استایل یه تک کت مشکی با تیشرت شیره
ای رنگ تنش بودو شلوارش هم همون رنگ بود کفش چرم مشکی خوش دوخت 
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پاش بود و بوی عطرتلخش تو مشامم پیچیده بوداما برای من هیچ جذابیتی 
 نداشت هیچ جذابیتی!!!!!!! خیلی عادی بدون اینکه تغییری تورفتارم بدم لب زدم

 ممنون خوبم_

 لبخندرولبش نشست

 ؟؟خداروشکر ؛راستی مشکلت حل شد_

 اهی کشیدم ولب زدم

 نه نمیدونم چی قراره پیش بیاد_

 باجدیت ونفرت ادامه دادم

ولی به والی علی به همون کسی که منو به دنیا انداخت وخلق کرد قسم اگه کسی _
 !!!!بخوادبا ابروم بازی کنم تمام زندگیمو میدم تانابودشون کنم قسم میخورم

 وتوهم قفل کرد بااخم سرتکون داد دستاش رو روی میزگذاشت

 اون کیه که داره باابروت بازی میکنه؟؟_

 پوزخندزدم

 غریبه نیست خودیه یکی مثل بقیه اطرافیانم_

گنگ نگاهم کرد خواستم چیزی بگم که غزل زیرمیزکوبید به پام اونقدرمحکم که 
 ازدرداخی گفتم ولب زدم

 چته چرامیزنی_

 اشاره کرد ادامه ندم بیخیال لب زدم
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ونه میخواد چیکارکنه برام مهم نیست اینکه روبه رومه کیه چیکاره اس مثال اگه بد_
 اگه بخواد کوچکترین اسیبی بهم بزنه نابودش میکنم

 سجاد بااخم نگاهم میکرد که با قاطعیت به خودم اشاره کردم و ادامه دادم

من شایدهیچکی پشتم نباشه درسته هیچکس وندارم اما یه تنه خودم حریف _
د اذیتم کنه هستم من ازهمون وقتی که خودموشناختم تنهایه تنه هرکی که بخوا

باهمه جنگیدم باهمه اونروزا دردکشیدم اما خیلیم بدنشد چون به درداین 
روزامیخوره اینارونمیگم که بخوای سواستفاده کنی اینارومیگم تایادت بمونه درسته 

 تنهام ولی هرکی که بخواد نابودم کنه نابودمیکنم

وی میزگذاشتم وزل زدم توصورتش که یهو دستم اسیردستش شد دستم دستام رو ر 
 روتودستش فشرد توچشمام باقدرت نگاه کرد

 هیچوقت کاری نمیکنم که بخوای مقابلم قراربگیری_

 سرتکون دادم واشاره کردم دستشو ازرودستم برداره

 دستت وبردار بچه هانگاهمون کنن فکرمیکن چیزی بین ماست_

 لبش نشستلبخندکمرنگی کج 

اره یه چیزی بین ماهست یه چیزی که تو قبولش نمیکنی خودت دلموبردی _
 باهمین سرتقیات شیرین زبونیا و لجبازبودنات اما حاال انقدر راحت پسم میزنی

نگاهش کردم توچشماش صداقت موج میزد قلبم براش اتیش گرفته بود اما خیلی 
یکی که اونم هیچ حسی به من وقته قلبم مال من نیست قلبم سندخورده به اسم 

 نداره

 دستم روازدستش کشیدم بیرون



  

 

284 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

بااومدن گارسون سکوت بینمون حکم فرماشد که من زودترازبقیه منو روگرفتم و 
 لب زدم

 چنجه بامخلفات و دوغ_

 بختیاری بامخلفات_

 جوجه بامخلفات_

 بارفتن گارسون ازکنارمون سجاد بالبخندنگاهم کردولب زد

 مونم که حست بهم عوض شه حتی اگه تااخرعمرم طول بکشهاونقدر منتظرمی_

اشک توچشمام حلقه زدقلبم یه تیرخفیف کشید که لب گزیدم وچیزی نگفتم بعد 
یه رب سفارشامون رواوردن توسکوت مشغول خوردن شدیم اونقدرگرسنه بودم که 
بیشترغذام روخوردم باسیرشدنم عقب کشیدم وزل زدم به اون دوتاکه هنوزمشغول 

 خوردن بودن

سرش رواوردباال زل زدتوصورتم نمیدونم توصورتم چی دیدکه لبخندرولبش نشست 
باتعجب نگاهش میکردم که دستش به طرف صورتم اومدمات ومبهوت نگاهش 
میکردم که انگشتش نوازش وارکنارلبم روپاک کرد بعدازاینکه کارشوتموم کردنگاهم 

 کردولب زد

 خانوم کوچولوی شیطون_

رم روانداختم پایین ازجامون بلندشدیم وبعدازحساب کردن رستوران ازخجالت س
 برگشتیم تواتوبوس سرجامون نشسته بودیم که غزل لب زد

 این خیلی پرروشده ها_
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 نگاهش کردم

دیگه خسته ترازاونیم که بخوام بااین سروکله بزنم انگارکل ادمای دنیا به دنیا _
 اومدن تامنو اذیت کنن

 مغلط کردن من کنارت_

 مرسی که هستی_

 فدات_

باراه افتادن ماشین ترجیح دادم بخوابم اماسروصدا وخنده های بلندبچه هاازته 
اتوبوس نمیذاشت سردردگرفته بودم ومثل سگ پاچه میگرفتم به غزل اشاره کردم 

 ازجاش بلندشه

 چیکارمیخوای بکنی_

 داره میترکههیچی برم یه بطری اب از یخچال ماشیم بردارم وبامسکن بخورم سرم _

به اینجاش که رسیدجیغ کشیدم ازاون جیغاکه انقدربلندبود که یه لحظه همه 
 سکوت کردن

 سرم دردمیکنه انقدر اینا خندیدن_

 اروم سرتکون دادوازجاش بلندشد

 خیله خب توبشین من میرم برات میارم_

 بااخم سرتکون دادم

 نمیخوادخودم میرم میارم بروکنار_
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ه طرف یخچال ماشین رفتم بادیدن دوتاازبچه هاکه مطمئن اروم ازکنارش ردشدم ب
بودم بیشترین صدا ازاونا بود چنان نگاهشون کردم که هردوسرشون وباگوشی گرم 
کردن همه میدونستن من چه اخالق سگی دارم وجرات دهن به دهن شدن بامن 
ونداشتن باخشم در یخچال روبازکردم یه بطری اب معدنی کوچولو روبرداشتم و 

 اروم برگشتم سرجام با حرص بلندلب زدم

سالشونه شبیه پیش دبستانی ها رفتارمیکنن انقدر شعورندارن که ۱۷خیرسرشون _
بفهمن باباشایدیکی خواب باشه نباید مثل مردم ازاراصداشون وانداختن توسرشون 

 هرهرمیکنن

و یه قرص مسکن از کیفم دراوردم و بطری اب روبازکردم وبااب خوردمبطری اب ر 
توجای توری خوراکی که به پشت صندلی جلویی وصل بود گذاشتم و تکیه دادم 
به صندلی انقدر نشسته بودیم رو صندلی کمرم دردمیکرد بعدازنهاریه سره اتوبوس 
درحال حرکت بود خشک شدیم انقدرنشستیم تمام بدنم دردمیکرد االن این 

 سردردم شدقوزباالقوز

ژش روبه پایانه از توکیفم پاوربانکم رودراوردم گوشیم رو روشن کردم که دیدم شار 
 ووصل کردم به گوشیم گوشیم روتوکیفم گذاشتم وبه غزل نگاه کردم

 غزل بیا باگوشیت یه فیلم ببینیم حوصله ام سررفته_

 باشه_

گوشیش روبه طرفم گرفت که توگوگل فیلم سینمایی ترکیه ای دانلودکردم ومشغول 
که صدای گوشیم باعث شدچشم ازگوشی غزاله دیدن شدیم اواسط فیلم بودیم  

بگیرم وازتوکیفم گوشی رو دربیارم بادیدن شماره بابا تمام تنم به لرزه افتادنکنه 
 قضیه اروفهمیده بااسترس جواب دادم



  

 

287 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 بله_

 سالم شایلیخوبی کجایی_

 سالم ممنون شماخوبین توراه مشهد_

 خیله خب مهراد داره میاد دنبالت_

 از این گشادنمیشد لب زدمباچشمایی که بیشتر 

 چییییی ؟؟؟واسه چی اخه_

 یعنی میخوای بگی تونمیدونی؟؟_

 عرق سرد رو پیشونیم نشست ازترس صدام میلرزید

 چیو بایدبدونم_

 دادش باعث شد قلبم دردبگیره

 حاالدیگه باپسرای مردم روهم میریزی_

 بابغض لب زدم

 بابامن همچین ادمیم؟؟_

ه برسی تهران حسابت وجوری برسم که درس عبرتی مگه تواصال ادمی فقط کافی_
 برای بقیه بچه های فامیل بشه

 هق زدم

 بابا بخدا اونچیزی که شمافکرمیکنیدنیست_
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خفه شو ،بیشرف به مدیرت اطالع دادم نزدیک ترین جا میزنن کنار بامهراد میای _
 تهران اگه بخوای نیای دیگه واسه هیچوقت برنگرد

 صورتم خیس اشک شد

 اباب_

باشنیدن صدای بوق توگوشم باهق هق گوشی روتوکیفم گذاشتم غزاله بابهت 
 ونگرانی نگاهم کرد

 چیشده شایلی_

 بدبخت شدم غزاله بابام فهمید_

 یاامام زمان_

 اخه ازکجا_

 نمیدونممممممم وای غزاله بدبخت شدم میگه مهراد داره میاد دنبالم_

 چیییی واسه چی اخه؟ مهراد واسه چی؟_

 م ولی خیلی عصبی بودبابامنمیدون_

 وایی حاال میخوای چیکارکنی_

 چاره ای ندارم_

 خواستم ادامه بدم که مدیر جلومون ایستاد بااخم نگاهم کرد

 بهادری فقط دردسر درست میکنی بیاپیاده شو خونوادت منتظرتن_
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بابغض نگاهش کردم بغض بدجور گلوم و اذیت میکرد ازجام بلندشدم که غزاله 
 بلندشدهم ازجاش 

 خانوم منم میخوام باهاش برگردم_

 امکان نداره خونواده اینم چون خیلی اصرارکردن قبول کردن_

 منم به برادرم میگم باهاتون صحبت کنه_

 بارفتن مدیرباغم به غزاله نگاه کردم

نمیخواد توبیای تااینجاکه نذاشتم بفهمی چی به چیه این یکیو بروبدون من _
 خوش بگذرون

 ه نمیخوام مسافرت برم بیخیال بابابدون تودیگ_

 گوشیش رو برداشت وشماره احسان وگرفت

الوسالم داداش خوبم مرسی ،میشه همین االن زنگ بزنی بگی منم با شایلی _
 برگردم تهران

_........ 

یه اتفاقی افتاده که بعدا برات توضیح میدم فعال کاری که میگم وانجام بده _
 توروخدا

_ ........ 

 داش فقط زودباش که االنه پیاده شه شایلی خدافظمرسی دا_

 باغم زل زدم بهش که دستم روفشرد
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 کیفمون رومرتب کردیم که اتوبوس ایستاد مدیربه طرفمون اومد خیلی عصبی بود

دیگه هرگزاجازه نمیدم شماها بامن بیاین اردو!!!پاشیدبریم تحویلتون بدم به _
 اولیاتون

شدیم به طرف پله های اتوبوس رفتیم که سرتکون دادیم واروم ازجام بلند
 سجادبااخم لب زد

 کجا_

 اولیاشون گفتن بایدبرگردن مجبورشدم قبول کنم_

 برای چی_

بااخم نگاهم میکردکه بیتوجه ازاتوبوس پیاده شدم همراه مدیربه طرف ماشینی که 
 برامون بوق میزد وکمی جلوتراز اتوبوس بودایستادیم بادیدن سانتافه امیر ودیدن

 خودش ومهراد خون توتنم یخ بست

 مهراد باپوزخندی که قلبمواتیش میزد نگاهم کرد ونگاهشو ازم گرفت

 سالم خیلی ممنون که قبول کردید_

 خانوم مدیربااخم لب زد

اول اینجاروامضاکنیدکه بارضایت والدین بچه هاازماجداشدن مهراد بااخم _
گرفته بود بعدهمون برگه   سرتکون دادوامضاکرد اون برگه ای که مدیربه طرفش

 اروبه طرف ماگرفت

 شماهم امضاکنید_
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سرتکون دادیم و برگه اروامضاکردیم که خداحافظی سردی کردورفت بادورشدن 
 مدیرازمون مهرادبااخم نگاهم کرد

 این کیه دیگه دنبالت اومده_

 باسرتقی لب زدم

نگاهم کردکه این به درخت میگن !!!رفیقمه نتونست تنهام بذاره با حالت بدی _
قلبم ا لین تیرش وکشید به امیربانفرت وکینه نگاه کردم چه به خودشم رسیده یه 

 تک کت قهوه ای با تیشرت عسلی وشلوارکرم باحرص وکینه لب زدم

به زیبا گفته بودم اگه بخواین با ابروم بازی کنید هرکاری میکنم تانابودتون کنم _
 بین چیکارمیکنمحرفموجدی نگرفتی خیله خب پس منتظرباش ب

 با لحن مالیم ودلجویانه ای لب زد

 من برای مزاحمت یااذیت کردنت شماره اتو از زیبانگرفتم که_

 بادادی که مهراد زد شونه هام ازترس پریدباال

 چی میگیدشمادوتا_

باچشمای پرشده ام زل زدم توچشمای سردش که حاالازعصبانیت تمام صورتش 
های قرمز وجود داشت اولین اشک چکیدروگونه قرمزشده بود و تو چشماشم رگه 

 ام باهق هق لب زدم

خواهرتو این مصیبت وبرام درست کرده من نه بارفیقت روهم ریختم نه دختر _
 بدیم

 شایلی_
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 باحرص به امیرنگاه کردم جیغ زدم

 من بهت پادادم اره ؟؟من بهت شماره دادم؟؟من مخ توزدم_

 !! گریه نکن_

 جاچخبرهیکی جواب منو بده این _

 امیر باحرص کوبید رو قلبش

اره مهراد خان من دوسش دارم این دخترپاک ترازاون چرت وپرتایی که شما _
درباره ش حرف زدین این دختر روحشم خبرنداشت نه بهم چراغ سبز نشون داده 
نه برام ناز ریخته واسه همینه که عاشقش شدم ازخواهرت زیبا شماره اشوگرفتم 

وکه بخواد به این دختر انگ بچسبونه حتی اگه پدرش باشه میشکنم گردن کسی ر 
 !!!یاحتی تو

به صورت غرق خشمش زل زده بودم باورم نمیشدامیر اینطوربا مهرادحرف بزنه 
غزاله با ترس نگاهم میکرد حالم خوب نبودودستم به وضوح میلرزیدکه باصداش 

 وحشت زده نگاهش کردم

 ارهههه خواهرمن شماره دختر مردمو به توداده_

 امیرپوزخندی به مهرادزدولب زد

ارهه خواهرت زیبا اینکاروکرده!باورت نمیشه خیله خب بیا این گوشی بگیرخودت _
 پیاماشوببین

مهراد باحرص گوشی روچنگ زد وبه صفحه گوشی زل زد هرلحظه صورتش 
قرمزترمیشد ومن از ترس و دردی که توناحیه قلبم حس میکردم بیشتر ضعف 

 میر بهم نگاه کردولب زدمیکردم که ا
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خیله خب پاک کن اشکاتو واسه چی گریه میکنی اومدم دنبالت فقط واسه یه _
 چیزی اینکه به خونوادت بفهمونم توپاکی که تو مقصرنیستی

 من زیبا رو میکشم_

 باوحشت به مهرادکه باحرص اینوگفت نگاه کردم

 میکشمش_

 غزاله باجیغ کنارم نشست دیگه نتونستم تحمل کنم وازدرد افتادم روزمین که

 شایلی شایلیجان اجی خوبی_

 بانفرت به هردوشون نگاه کردوگفت

 بخدااگه طوریش بشه همتون و خفه میکنم_

 امیرخواست به طرفم بیادکه مهرادنذاشت

 باتو وقتی رسیدیم تهران تسویه میکنم که حاال دنبال دختر مردمی هانن_

 بت شه دوسش دارماگه الزم باشه عقدش میکنم تابه همه ثا_

 خفه شووو_

 هردو باهم درگیرشده بودن که

 غزاله باجیغی که زد ازهم جداشدن

بسه دیگه ریدین به زندگیش بسه االن تانکشینش خیالتون راحت نمیشه به _
جای اینکارا زودترراه بیوفتید بریم تهران قضیه ارو به خونواده اش بگین و پاکیش 

 روبه خونواده ش ثابت کنید
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 بااخم سرتکون داد مهراد

 کمکش کن بشینه توماشین_

خودشم زودترازبقیه نشست جلو توماشین امیربه طرفم اومدوبا مهربونی وعشق 
 لب زد

قربونت برم چرا انقدرگریه میکنی این گندیه که خودم زدم خودمم درستش میکنم _
 انقدر غصه نخور دستتو بده به من بلندشو

م بدتراز اونی بودکه بتونم اینکاروبکنم غزاله دلم میخواست بزنم تودهنش ولی حال
 باچندشی لب زد

 بکش کناربابا خودم هنوزنمردم توبخوای بهش کمک کنی_

امیربااخم زل زد به غزاله غزاله بدون اینکه نگاه دیگه ای بهش بندازه دستم روگرفت 
 ولب زد

 پاشو اجی پاشوبشینیم توماشین_

 ازدردنمیتونستم درست حرف بزنم

 (ت...ون...م غ..زا...له)نمیتونم غزالهنم..ی_

 با بغض ونگرانی لب زد

بمیرم برات خدالعنت کنه ایناروکه انقدراذیتت میکنن برای اینکه به همشون ثابت _
شه توچجورادمی هستی باید پاشی تابریم وحقیقت وبفهمن پاشو اجی پاشو 

 توروخدا
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توماشین نشستم تمام قدرتم روجمع کردم وازجام بلندشدم وبه کمک غزاله 
 ازدردحس میکردم قراره همه چی تموم شه وبرای همیشه راحت شم ازاین زندگی

امیرپشت فرمون نشست وحرکت کرد غزاله ازکیفش بطری وقرصم رودراورد 
 وخودش تودهنم گذاشت و کمی اب بهم خوروند امیربااخم لب زد

 چی بهش دادی_

 غزاله بالحن بدی لب زد

 تو فوضولی_

 برگشت به عقب ولب زدامیر باخشم 

 چی گفتی_

 باته مونده جونم لب زدم

 همون که شنفتی چیه میخوای بزنی بزن ببینم_

 فقط نگاهم کرد اروم روازم گرفت که غزال لب زد

 به خاطر توئه بیشرف مجبورشد قرص بخوره_

 دادش توماشین پیچید

 قرص واسه چی_

 غزاله بدون توجه به اینکه چی میگه لب زد

 قلبش_

 ت ادامه بده که جیغ زدمخواس
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 تمومش کن غزل_

 مهراد بااخم وکنجکاوی برگشت طرفم

 قلبش ؟؟مگه قلبش چه مشکلی داره_

ازاونجایی که غزاله از مهرادبه خاطرتمام بی محبتیاش به من متنفربود بانفرت لب 
 زد

 هه مگه واسه تو قصی القلب فرقیم میکنه_

 حرف دهنتوبفهم_

اقا پسرمن دیگه شایلی نیستم که هرچی ازدهنت  نفهمم چه غلطی میکنی ببین_
 دربیادبهش بگی ومنم دم نزنم

چی میگفت غزاله من ازدرد درحال جون دادن بودم واوناتوچه فکری بودن برای 
 اینکه تموم شه این دعوا لب زدم

 میشه تمومش کنید حالم خوب نیست_

 نمیدونم توصورتم چی دیدکه نگران نگاهم کرد

 پریدهچیشده چرارنگت _

 اهی ازدردازلبای خشک شده ام خارج شد

 اههه خدا تمومش کن_

 اجی جونم توروخدا اروم باش حالت بدترمیشه ها_

 نمیتونم درد داره جونمومیگیره_
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 باجیغ لب زد

 یه بیمارستان نزدیک نگه دار حالش بدترشه خطرناکه_

 مهرادبااخم نگاهم کردولب زد

ال که حقیقت وفهمیدم خودم تااخرش نمیخوادانقدرازترس به خودت بپیچی حا_
 ازت حمایت میکنم چون فهمیدم تومقصرنیستی پس اروم بگیر تا برسیم

به مردی که عاشقش بودم وانقدر بی رحم داشت منو محکوم به نمایش بازی کردن 
میکردنگاه کردم اون فکرمیکردایناهمش سیاه بازیه واسه اینکه من اونوتحت 

ن گداخته رو صورتم سرازیر شد صورتم رو به شیشه تاثیرقراربدم اشکام مثل اه
ماشین تکیه دادم و ازدرد قلبم روچنگ زدم غزاله خواست چیزی بگه که بادست 
دیگه اشاره کردم چیزی نگه نگران بهم نگاه کرد که بادردی که امونم وبریده بودلب 

 زدم

 خوبم فقط باید بخوابم رسیدیم تهران صدام میکنی_

که ازدردچشمام روبهم فشردم امابرای لحظه ای چشمام گرم بابغض سرتکون داد 
نشد ودردم کم نشد با گازگرفتن لبم سعی میکردم دردم رومهارکنم اما خب سخت 
بود سخت تراون چیزی که بشه فکرشو کرد برای اینکه غزاله فکرکنه خوبم 

 مجبوربودم که تحمل کنم

رف دیگه حرفی که ازیه طرف دردی که میکشیدم جونمو هرلحظه میکرف ازط
ازمهرادشنیدم مثل یه چاقوتو قلبم فرومیره ازاینکه فکرمیکنه من برای تبرئه کردن 
خودم چنین دروغی رومیگم بدجوراذیتم میکرد دلم میخواست درماشین وبازکنم 
وخودم وازماشین پرت کنم پایین وبمیرم تابرای همیشه ازدست تمام این دردا 

یشد تنهاچیزی که میدونم دارمش من تواین دنیا راحت شم اما یه چیزی مانعم م
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نه کسی رودارم که دوسم داشته باشه نه کسی که بهش تکیه کنم من تنهام 
تنهاترازتمام ادمایی که تواین دنیانفس میکشن من فقط توظاهرخونواده دارم کلی 
ادم دورمن اماهمش درظاهر فقط یکی هست که من وتنهانذاشته توتمام تنهایی 

رم موند وتنهام نذاشت مثل بقیه خدایا ابروم ومیسپارم به خودت توکه هام کنا
 میدونی جزتوهیچکس وندارم کمکم کن

باید دووم بیارم حتی اگه اخرین روزی باشه که زنده ام باید زنده بمونم و ثابت 
کنم دختری نیستم که اونافکرمیکنن بایدبه باباثابت کنم اما هیچوقت هیچوقت 

واسه لحن امشبش نمی بخشمش ازاینکه انقدر بدبه نمیبخشمش هیچوقت 
خاطرکاری که نکرده بودم مجازاتم کرد نمیبخشمش هرگزنمیبخشمش نه بابا رو 

 نه مهراد وکه درباره من اینطورقضاوت کرد

بارسیدن جلوی خونه امون باته مونده جونم از ماشین پیاده شدم غزاله سریع کنارم 
د و اف اف روفشرد تمیر ازماشین پیاده شدوهمه ایستاد که مهرادازماشین پیاده ش

با بازشدن در وارد خونه شدیم باقدمای تندواردخونه شدم بادیدن بابا بااشک 
نگاهش کردم که باخشم نگاهم کردو بدون اینکه وقت بده چیزی بگم کوبیدم 
توصورتم اونقدر محکم که پرت شدم روسرامیک ازدرد نمیتونستم ازجام پاشم حس 

ازگوشم مایع گرمی روون شد شال که ازسرم افتاده بود روروزمین انداختم میکردم 
وبادستایی که میلرزید دستم رو روی گوشم کشیدم باحس خیسی گوشم اشکم پرت 
شد پایین دستم رومقابل صورتم گرفتم به دستم نگاه کردم که ازخون پرشده بود 

 امیر باحرص ونگرانی به بابانگاه کردولب زد

کرده اینطوری میزنیش تومثالپدری ؟؟چطورپدری هستی که بدون مگه چیکار _
 اینکه بدونی قضیه ازچه قراره میزنیش
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بابا باخشم به طرف امیر رفت اماامیرهیچ تغیری توجاش 
ندادوهمونجاایستادوبااخم وعصبانیت به بابازل زدبابا یقه اش رو تودستش گرفت 

 ودادزد

 بیشرف توگوه میخوری که به دخترمن نزدیک میشی_

 به من اشاره کردولب زد

کثافت فکرمیکردم میشه بهت اعتمادکردولی نگویه عوضی پرورش دادم وخبر _
 ندارم

 تنم ازکلمه ای که بهم نسبت دادبه لرزه افتادکه امیرتوصورتش فریادزد

درست صحبت کن باهاش هرچی میخوای به خودم بگو بهت اجازه نمیدم _
 اینطوری باهاش حرف بزنی

 کی هستی اخهتوگوه  _

 مهراد بااخم روبه بابالب زد

 میشه حرف بزنیم اقا بهزاد_

 بابا با خشم لب زد

 چه حرفی_

 درباره همین قضیه ،اون چیزی که شمافکرمیکنیدنیست_

 بابایقه امیررو ول کردوبه طرف مهرادرفت

 میشنوم_
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شایلی هیچ تقصیری تواین قضیه نداشته خواهرمن شماره شایلی روبه امیرداده _
چون امیر ازدخترت خوشش اومده اما شایلی نه خطایی کرده نه اون چیزیه که 

 شماگفتی دخترتو پاکه

 ازکجا باورکنم حرفاتو_

 ازاین پیام_

گوشی امیرروبه طرف باباگرفت بابا گوشی روازش گرفت وبعدچنددقیقه روبه مهراد 
 لب زد

 زیبابه چه حقی همچین کاری کرده_

 مهرادباحرص وخشم لب زد

ری میکنم که تااخرعمربه خاطراین کارش پشیمون شه فقط شمابدون که شایلی کا_
 مقصرنبوده ونیست مازودقضاوت کردیم

 بابا اروم نگاهم کرد

 بروخداروشکر کن که کارتونبوده وگرنه بالیی سرت میاوردم که حض کنی_

 بیجون نگاهش کردم

 پاشو برو تواتاقت_

 به غزاله اشاره کرد

 بمون تنهاست دخترم شماهم کنارش_

غزاله با نفرتی که من میفهمیدم توطرز نگاهشه سرتکون داد زیربغلم گرفت سعی 
کردم بلندشم امانمیتونستم پاهام ازدردمیلرزید اما باید میرفتم بس بودهرچی 
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شنیدم دست غزاله رومحکم تودستم فشردم و بیشتروزنم رو روی غزاله انداختم 
رف اتاقم رفتیم هرقدمی که برمیداشتم حس واروم ازجام بلندشدم وهمراهش به ط

میکردم جون ازتنم خارج میشه ولی باالخره رسیدیم به اتاقم وارداتاقم شدم 
همینکه دراتاق رو غزاله بست روزمین افتادم که غزاله جیغ خفیفی کشیدو کوبید 

 توصورتش

 وای شایلی جانم خوبی بمیرم برات_

 نتونستم چیزی بگم وبیهوش شدم

ش دستی رو موهام چشم بازکردم بادیدن غزاله که صورتش خیس باحس نواز 
 اشک بود با دردلب زدم

 غزل_

 باچشمای قرمزش نگاهم کرد

 جان غزل ؟غزل بمیره برات خوبی ؟_

 خوبم کسی که نفهمیدچمه_

نه نتونستم بگم چون توخواستی نگم بابیهوش شدنت روتخت خوابوندمت کاری _
 سیدم اتفاقی برات بیوفتهجزصبرکردن ازدستم برنمیومد میتر 

 لبخندبیجونی به روش زدم

 من سگ جون ترازاین حرفام_

 بغضم ترکید واشکام ازگوشه چشمم چکید روبالشت

 ولی کاش دیگه بیدارنمیشدم کاش میمردم که همه راحت شن_
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 توروخدا نگواجی اینجوری_

چی غزل هیچکی منودوست نداره !!!دیدی بابام چیکارکردباهام؟؟دیدی مهراد _
گفت فکرکردمن دارم نمایش بازی میکنم تااونوتحت تاثیر قراربدم من همچین 

 ادمیم غزل

انقدر به بقیه فکرنکن برای خودت زندگی کن فکرکن اصالخونواده نداری فکرکن _
 یتیمی

 بالبای لرزون وچشمای پرابم نگاهش کردم

 !! من همیشه فکرکردم یتیمم هیچ فرقی بایه یتیم نداشتم همیشه_

ایلیقلبت بیشترازاونی که فکرکنی وضعیتش بحرانیه توروخدا بگوبهشون شایدبه ش_
 خودشون بیان وازاین سنگدلی دست بردارن

ترحم نمیخوام حاالکه سالها بااین درد واینطور کنارم بودن نمیخوام بافهمیدن _
بیماریم بخوان بهم محبت کنن میخوام تااخرین روزی که کنارشونم همینطور که 

هم زخم زدن زخم بزنن نمیخوام به اجبار بهم محبت کنن میخوام تااخرین سالهاب
روزکه کنارشونم همینطور منو نخوان حداقل میدونم ازته ول اینکارومیکنن 
بهترازاینه که بخوان بهم ترحم کنن غزاله من تواین دنیاهیچکس جزخدا وبعدش 

ون که کنارم بودی تو نداشتم چندوقتیه که احسانم مثل تو مرحم زخمام شده ممن
 وبهم ارامش دادی

 اینجوری حرف نزن_

 راستی پدرمادرت میدونن اینجایی_

 اره اجازه گرفتم ازشون قربونت برم پاشوبرو دوش بگیر یکم استراحت کن_
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 باشه_

 ارکم ازتخت پایین اومدم وخواستم لباس بردارم که لب زد

 توبرو من لباساتواماده میکنم_

ام رفتم واردحمام شدم ولباسام روازتنم دراوردم بادیدن سرتکون دادم وبه طرف حم
مانتوم که ردخون که یه لکه بزرگم بود باعث؟شد اشک توچشمام حلقه بزنه باتن 
وبدنی که میلرزید زیردوش اب یخ ایستادم بابرخورداب به زخم روی گوشم 
سوزشش امونم روبرید امابیتوجه به اون مشغول شستن موهام شدم بادیدن اب 

ه ازرنگ خون قرمز کف حمام رو رنگی میکرداشکام روگونه ام چکید این زخم بابت ک
کاری بودکه زیباباهام کرد ومن تاوان پس دادم اشک ریختم وخودمو روشستم 
باالخره با تن پوشم ازحمام خارج شدم غزاله نگران روصندلی نشسته بودوبهم نگاه 

قه گرد مشکی میکردلبخندزدم و به طرف لباسام که یه تونیک ی
حریربودباشلوارجذب همرنگش تنم کردم موهای خیسم رو باالی سرم گوجه ای 

 بستم وروبه غزاله لب زدم

 تشکاروپهن کن بخوابیم_

سرتکون دادو ازجاش بلندشدازکمددیواری دوتاتشک دو نفره برداشت وپهن کرد 
 دوتابالشتم گذاشت که اروم روتشکی که کنارتخت بوددرازکشیدم

 ازکشیدکنارم در 

 حالت خوبه_

 خوبم فقط خسته ام میخوام بخوابم_

 چیزی نگفت چشمام روبستم و زودخوابم برد
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چندروزازاون روزنحس گذشت باالخره بچه هاازاردوبرگشتن وهمه چی دوباره 
ازخواب بیدارشدم سریع ازجام 7:30برگشت به روال قبلش توخونه صبح ساعت 

موهام رودم اسبی 111مدرسه ام روپوشیدم بلندشدم وبعدازرفتن به سرویس یونیفرم 
کوله ام روبرداشتم وازخونه 1بستم ومقنه ام رو وسط موهام گذاشتم باعطرم دوش 

 خارج شدم

اروم بی هیچ دل خوشی به طرف مدرسه حرکت کردم که باصدازدنای غزل سرجام 
 ایستادم که زودکنارم ایستادبالبخندنگاهم کرد

 سالم اجی خوبی_

 خوبیسالم مرسی تو_

 خوبم چخبرا_

 راه افتادیم

مثل قبل دیگه باهاشون حرف نمیزنم اینطوری بهتره حداقل دیگه برای تظاهرم _
شده باهم همکالم نمیشیم ازهمشون متنفرم بیشترازهمه ازخودم متنفرم که عاشق 
کسیم که منو یه دختر بد میبینه ولی چیکارکنم که این دل هیچی حالیش نمیشه 

 کم نمیشهوازعالقه ام بهش  

بارسیدن به مدرسه واردمدرسه شدیم و رفتیم سرکالس بااومدن سجاد بی حوصله 
 نگاهش کردم که بااخم نگاهم کرد بعددرس دادن زنگ تفریح که خورد لب زد

 خانوم بهادری شما بمونید_

باحرص سرجام موندم که غزاله هم نرفت بیرون کالس خالی شده بودوفقط ماسه 
 زدتوصورتمنفرتواتاق بودیم زل 



  

 

305 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 چرا وسط اردوبرگشتی تهران_

 بی حس نگاهش کردم

 گفته بودم که پای ابروم درمیونه خب برگشتم تا حل کنم قضیه ارو_

 حل شد_

 بله بااجازه شما حاال اگه اجازه بدید مابریم اقای سجادپور_

 ببین خانوم صرمدی من نگرانم_

 نگران چی_

 نگران تو_

 نگران نباش_

یت اون شب یه لحظه ازجلوچشمام دورنمیشدتواین مگه میشه صورت اشک_
 چندروز بگوببینم چیشد

 چراباید به شماتوضیح بده اقای سجادپور_

 باخشم به غزاله نگاه کرد

 چون من عاشقشم_

 نشنیدی چندبارگفت یکی دیگه ارومیخواد ولش کن دیگه اهمگه_

 دمدستموکشیدوهمراه هم ازکالس خارج شدیم باخنده به غزاله نگاه کر 

 خیله خب باباچته حاالتو_

 واال چه کنه ایه_
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 بیخیال بابا_

بعدمدرسه منو غزاله برگشتیم خونه روکاناپه نشسته بودم که مامان نگاهم کردولب 
 زد

 مهر تولد دختر یکی ازرفقای پدرته میخوان تولدش رواینجابگیرن ۳۰اخرماه _

ش میخوادتوخونه حس کردم قلبم ویکی چنگ زد بابای من برای دختر یکی ارفقا
خودش جشن بگیره اصال هم یادش نیست که این روز چه روزیه پوزخند زدم 

 وسرتکون دادم

 خب به من چه_

هیچ میفهمی چی میگی خب توهم جزء این خونواده ای باید توجشن خوب _
 ظاهربشی

 من نمیخوام اون روزاینجا باشم_

فتاده میتونی توبیجامیکنی خوب گوشاتوبازکن فکرنکن چون اون اتفاق ا_
 خودسرازاین تصمیما بگیری

 بااخم نگاهش کردم

چرا باید توجشن تولد یکی دیگه باشم بیخیال بابا بعدشم کی گفته من _
عضوخونواده شمام ازهمون شبی که منو دختر بدی فرض کردید خونواده من مردن 

 دیگه هیچ خونواده ای ندارم

 خفه شو میزنم لهت میکنما_

 پوزخندزدم
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 رت که زد توهم بزن دیگه برام مهم نیست چیکارمیکنیبزن شوه_

 شایلییییییییی_

 چیه دروغ میگم_

من این چیزاحالیم نیست برویه دست لباس خوب بگیر هرچقدرم که شدمهم _
 نیست یه وقت ارایشگاهم بگیرمیخوام اون شب هممون بی عیب باشیم

 ابروهام روباتمسخرباالانداختم

نه!!!خیله خب فقط به خاطراینکه چاره ای ندارم البته فقط توچشم مردم مگه _
 اینکارومیکنم

سری تکون دادکه ازجام بلندشدمو ازش فاصله گرفتم وارداتاقم شدم وبابیحالی 
لباسام روبایه شومیز کوتاه یقه قایقی کشی حریرواستین مچی کشی وشلوارجذب 

 مشکی عوض کردم

شدم ودستم رو روی روتخت درازکشیدم وگوشیم رو روشن کردم واردگالری 
عکسشمون کشیدم عکسی که بعیدمیدونم دلش میخواست بامن بگیره وبه 
اجبارباهام عکس گرفت اینوازرفتارش خیلی خوب میفهمم اما برام فقط یه چیزمهم 
بود اینکه تواین عکس کنارمه برام مهم نبودبه زور ورودروایسی کنارم ایستاده 

کی دیگه این حس وشرایط روبرام شایدمسخره باشه اره مسخره است اگه هر 
تعریف میکردبهش میخندیدیم هیچکس نمیتونه درک کنه تا جای من نباشه الهی 
که هیچوقتم کسی جای من نباشه سخته که چشمت به کسی باشه که چشمش 
به تونیست خیلی سخته سخت ترازاون چیزیه که بشه بهش فکرکرد !!!!گوشیروبه 

 قلبم چسبوندم وبابغض لب زدم



  

 

308 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 رسته تومنودوست نداری ولی من عاشقتم تاابدد_

چشمام خیس شد دیگه به این حال وروزم عادت کرده بودم این شرایط هرروزمه 
اصال حوصله این که تواین مهمونی باشم روندارم ازبابابه قدری متتفرشدم که 
ازهیچکس متنفرنیستم بابا نباید اونقدر راحت بهم شک میکرد غرورم لگدمال شد 

ونطوری باهام حرف زد هنوز زخم گوشم خوب نشده بابابه من تهمت زد به وقتی ا
دخترش !!!!!هیچ جوره نمیتونم ببخشمش هیچ جوره!!!بقیه اگه باورمیکردن 
میگفتم ازمن واخالقم خبرندارن ولی اون پدرم بودمن ازش انتظارنداشتم خیلی 

 سریع اون حرف و درباره من قبول کنه

کردم عادت کردم که اینطورلگدمال شم وبرای همینم   ههه البته من دیگه عادت
هست که انقدرجسورم اخه توبچگی وقتی زمین میخوردم به جای اینکه مادرم 
بیاد نوازشم کنه مثل همه ی مادرا منوکتک میزدوبا عصبانیت میگفت مقصرمنم 
ازهمون بچگی مقصرتمام اتفاقات من بودم هیچوقت مثل بچه های دیگه خونواده 

داشتم وهمین باعث شدکه دربرابر حرفای دیگران سکوت نکنم وخودم برای ام ون
حقم بجنگم اخه خوب میدونستم که قرارنیست کسی کمکم کنه وحشتناک ترین 
چیزی که برای یه دختروجودداره اینه که هیچوقت روپدرت حساب نکنی رواینکه 

یلی پشتته ازت حمایت کنه من هیچوقت این وتجربه نکردم خیلی سخته خ
!!!وقتی همه ازمحبت وحمایت پدراشون میگن من فقط باحسرت به دهنشون 
چشم میدوختم وتودلم ارزومیکردم کاش بابای منم مثل باباهای بقیه بود خیلی 
تلخه به این باوربرسی که مشکل ازتوئه نه پدرت بااینکه میدونی این بدترین دروغ 

اد اماخب من جنگیدم عالمه چون هیچ دخالتی توش نداشتی تلخه خیلی زی
وجنگیدم تابه اینجارسیدم اونقدر تنهایی ازپس کارام براومدم که شبیه دخترای 
همسنم ناز نازی نیستم دربرابرمشکالتی که برای اوناخیلی سخته حتی اخمم 
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نمیکنم چون اونقدر مشکالت وحشتناک تراون رودیدم که اینادربرابراون برام هیچه 
ساله ۴۰دم خودم بلندشدم من به اندازه یه زن هیچ!!! دردکشیدم زمین خور 

دردکشیدم وشاید به خاطرهمینه که حال وروز قلبم اینه من درحق خودم خیلی 
ظلم کردم ولی خب من چاره ای نداشتم وقتی کسی رونداشته باشی مجبوری تمام 
دردورنج وخودت به دوش بکشی و نتیجه ش میشه یکی مثل من که همه 

ده شیطون ولجبازه اما هیچکس نمیدونه چه عذابایی که این فکرمیکنن شاده میخن
دختربااین سن کمش نکشیده هیچکس نمیدونه من چی کشیدم ظاهرا مثل بقیه 
ام اما درحقیقت باهمه تفاوت های زیادو وحشتناکی رودارم وحشتناکه که یه 

ساله مشکل قلبی جدی داره اما اونقدراززنده بودن خسته اس که ازهمه ۱۸دختر
یماریشوپنهون میکنه تابلکه زودتراین دردتموم شه یه دخترکه روزارومیشماره ب

ومنتظره فردای بعدی رونبینه مثل یه اعدامی که محکوم به اعدام ازهمه چیزوهمه 
کس بریده مثل پسری که برای عشقش برای حفظ عشقش درگیرمیشه و ادم 

مهرقتل به  میکشه ولی بعدکه محکوم به اعدام میشه همون که به خاطرش
پیشونیش خورده ترکش میکنه میاد وازپشت شیشه بهش میگه نمیتونه پات 
وایسته میگه تومقصری نبایداینکارومیکردی وتمام ترکت میکنه وتومیمونی و 
دردی که عجیب غیرقابل تحمِل !!!ازیه طرف دردرفتنش بداتیش میزنه به جونت 

 ازیه طرف باخودت میگی یعنی همه چی دروغ بود

اس پوچی بدترین درده ومن گرفتارشم چون بقیه منومحکوم به این حس احس
 کردن وقتی تواین دنیاهیچ امیدی واسه زندگی نداری همون بهترکه نباشی

ازجام بلندشدم اینطورکه معلومه اینا دست بردارمن نیستن پس باید به فکر خودم 
 !!!!!تااخرعمرباشم نبایدکسی ازحساسم بدونه من محکومم محکوم به این زندگی 

 گوشیم روبرداشتم وشماره غزاله اروگرفتم بعد سومین بوق برداشت
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 جونم اجی_

 سالم غزل_

 سالم شایلی_

 میای بریم بیرون باید برم لباس بگیرم_

 چراخبریه؟؟؟_

 اره تولد دختر یکی ازدوستای بابامه که قراره توخونه ما باشه_

 عه_

 اره_

 باشه ساعت چندبریم؟؟_

 خوبه۶_

 هعالی_

 پس میام دنبالت_

 نمیخوادمن میام جلو خونتون_

 ممنون_

 خواهش گلی جونم_

 فدای تو_

 نگواینودیگه می بوسمت فعال_
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 گوشی روقطع کردم و دوباره روتخت درازکشیدم و چشم بستم

 باصدای شادی چشم بازکردم وبااخم نگاهش کردم

 چیشده_

 کرم شدی انقدرصدات کردم حنجره ام پاره شد_

 ت نشستمبااخم روتخ

 مگه من زورت کردم که صدام کنی حاالچی میخوای_

 بیاغذاکوفت کن_

 اگه میخواستم غذابخورم خودم میومدم ممنون ازلطفت بروبیرون_

 بسه چقدرمیخوابی۴:۳۰ساعت _

 چیه واسه خوابمم ازتوبایداجازه بگیرم_

 خیلی بی ادب شدی_

 من باهرکسی مثل خودش رفتارمیکنم_

 تم رو روبه درگرفتمخواست چیزی بگه که دس

 بیرون_

باچشم غره ازاتاق خارج شد که منم ازتخت پایین اومدم لباس برداشتم و واردحمام 
شدم زیردوش اب سردایستادم وخودموحسابی شستم وبرق انداختم باالخره 
بعدنیم ساعت ازحموم خارج شدم یه تونیک لیمویی باشلوارمشکی پوشیدم جلوی 

برق زدم و شروع کردم به خشک کردن موهام بعدخشک اینه ایستادم و سشوارروبه 
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کردن موهام که بیست دقیقه طول کشید اتوموروبرداشتم وهمه موهام رو 
اتوکشیدم و شالقی دورم ریختم ازکمد یه مانتوی جلو باز کوتاه جلوبازکه تارونم بود 
و سرخ ابی بود برداشتم باشلوارجذب وتیشرت مشکی تنم کردم جلوی اینه نشستم 
کرم پودر روکامل رو صورتم پخش کردم خط چشم ظریف و دنباله دار کوچولویی 
پشت چشمام کشیدم ریمل روتوموژه هام خالی کردم رژگونه کمرنگ صورتیم روبه 

ساعته اکلیلیم روبه لبام کشیدم رنگش جیغ 24گونه هام کشیدم و رژ سرخ ابی مایع
روکج تو صورتم ریختم  بودوخیلی بهم میومد باعطرشکالتم دوش گرفتم موهام

وشال سرخ ابی اکلیلیم رو روی موهام انداختم گوشی وکیف پولم رو برداشتم 
وازاتاق خارج شدم ازپله هاپایین رفتم که مامان وشادی روکنارهم دیدم که 

گرفت tvنشسته بودن و درحال دیدن سیب ممنوعه بودن مامان چشم ازtvجلوی
 ونگام کرد

 کجا_

 بالحن بی حسی لب زدم

مگه نگفتی واسه این جشن کوفتی اماده شم دارم میرم خبرمرگم همینکاروکنم _
 دیگه

 خیله خب وایستابهت پول بدم_

 سرتکون دادم که ازجاش بلندشدوبعدچندلحظه کنارم ایستاد

 هرچی میخوای بخر نگران پولشم نباش۷۲۵۰بگیراین کارت رمزش_

 پوزخندزدم

 دست ودلبازشدین_
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 باحالت بدی گفت

 و همیشه هرچی میخوای نمیگیرینکه ت_

 بالحنی مثل خودش لب زدم

 وظیفه تونه وظیفهه_

 خفه شو زرنزن دیگه برو هرچی میخوای بگیربیا فقط درست حسابی باشه_

 پوزخندزدم وباتمسخرتوچشماش زل زدم

 مطمئن باش هرچی بگیرم ازسلیقه تو دخترارشدت بهتره_

روپام کردم وازخونه زدم بیرون کارت روازش گرفتم و ازش فاصله گرفتم کفشام 
 همینکه در روبازکردم غزاله رودیدم که خیلی شیک منتظرایستاده بود

 به چه به خودشم رسیده_

 سالم خوبی غزی_

 توخوبی_

 خوبم_

 در روبستم وباهم راه افتادیم

 مطمئنی خوبی_

 اره_

 قلبت دیگه دردنگرفته که_

 نه زیاد_
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 دوقت دیگه دردتوتسکین نمیکنهاگه نخوای درمان کنی این داروهاتاچن_

 میرم پیش یه دکترکه یه داروبرام تجویزکنه بتونم دردشو تحمل کنم_

 تاکی_

 تاوقتی تموم شه_

 هوووف_

به طرف خیابون حرکت کردیم کنارخیابون منتظرتاکسی ایستادیم که بعدچندلحظه 
 یه پرایدمشکی رنگ جلوپامون ایستادباگفتن ادرس مرکزخرید سوارماشین شدیم
که ماشین راه افتاد راننده یه پسرجوون بود باشنیدن اهنگ مهراب از ارامش 

 چشمام روبستم و گوش سپردم به صداش

 نیستی این شبا تنها چیزی که عذابم میده مرور خاطراته سخته میدونم سخته

 حافظه ی قوی هم خودش یه نوع مجازاته

 پشته پنجرههزار چرخه دنیا واسه ما پنچره تو خیره به چشماشی از 

 رفتی رفتنت باورم نمیشه فکر کردی بغضم بشکنه چی میشه

 یه روزی از همین روزا زیر این گنبد کبود جدا کردن دو نفرو چشمای حسود

 بغض گرفته این گلومو نمیشه بخونم معراج افتخار میدی داداش داغون تر نبود

 دلم تنگه واسه شبای بیداری منو فدا کردی هنوزم فدایی داری

 ثال تا میبینن یه کارت تو پوستر پخش میشه ولی واسه آقا دزدهم

 دیگه مثال نمیگم اینجا همه چی حتمیه اصال بذار دنیا هر جوری که میخواد باشه
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 معراج بهم میگه غصه نخور بازم بنویس که دست نوشته هات عکس نوشته هاشه

ن اگه مهرابو حاج علی اینو داشته باش , پاک کن حافظه هر چی ازش داری پاک ک
 دوست داری

 پاک کن همه ی خاطراتو پاک کن تمومه خاطراته این دردونه رو پاک کن

دیگه نمیخندم براش خنده هامو پاک کن جای تیغای خود زنی یه روز دست منم 
 پاک کن

 بگو کی میده جواب این ضربه هارو چقدر دعوا کردم با چشمم نبینه عکسارو

اشو پاک کن بغض هاشو پاک کن اسم منم پاک اصال خنده هاشو پاک کن گریه ه
 کن

 نازاشو پاک کن قهر هاشو پاک کن دروغاش قشنگ بود دروغاشو پاک کن

 مرگ مهراب حافظه ی مادرمو پاک کن گریه هاشو پاک کن نفریاشو پاک کن

 دیگه قاطی نمیکنم غیرتی نمیشم دیگه به هیشکی نمیگم بی گریه نیمه شب

 با دلم میگفت هر جور که شده باید از این خونه برم این روزا ناسازگاری میکرد

 فکر نمیکردم بیاد روزی که سیر بشه ازم هنوزم دلم باهاته به همون روزا قسم

 همیشه میگفتی که یه روز از اینجا میرم اصال نمیترسیدی از آه بی تاثیرم

اطرافیانت میگن به رفتن عادت داری دلیله تو هر چی که هست واسه من حرمت 
 داری

 یه تقویم و یه ساعت خیره میشن بدجور یه ساله که رفتی حساب کردم هرجور
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 تا شمع چیدم تو خونه ولی چرا رو همشون لکه های خون ۳۶۵

 خونه رو خون گرفته یه سالیه رفتی نیستی کجایی پیشه کی نشستی

 با اینکه نمردی ولی من فاتحه تو خوندم رفتی من همه عکساتو سوزوندم

 وای بارونی منو خاطراتت من پی تو و تو هم پی عشقو حالتباز این ه

 تو رفتی دیگه ساعت جلو نرفت وقتی رفتی خونه ش عشقت دیگه خونه نرفت

 عزادارت بوده تو زدی و رقصیدی گریه کردم آروم وقتی بلند میخندیدی

 میگم فراموشت کنم ولی نمیتونه تو االن خونه شی ولی من االن هنوز بیرونم

 تونی بمونی برو ازم دور باش برو نه نمون واسه دلم عاشق مجبور باشاگه نمی

 برو حس هیچی نی دیگه حتی داد زدنم خاطرات ریختن سرم ندیدی بد زدنم

 برو دیگه مهم نیست کجا میری کجا میای دیگه مهم نیست صبحا میری شبا میای

 دنباله چی میگشتی که پیدا نمیشه ببین هر کدخدایی که خدا نمیشه

 خیلی دوییدم این شبا که تنها نمونی برو برگشتی بکنعانت یوسفه من تو با اونی

 برو بگو مهراب میپاچونه دنیاشو رد میده برو د بگو دست نزنه بهت اون بچه.ونی

 برو واسه ما بود حاال واسه اون بار داره فهمیدم تو این دنیا فقط واسه ما خار داره

دا به پشتم خبر ندارن این راهو گرگاشو من میخوان زمینم بزنن اما نمیتونن خ
 کشتم

 همیشه میگفتی که یه روز از اینجا میرم اصال نمیترسیدی از آه بی تاثیرم
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اطرافیانت میگن به رفتن عادت داری دلیله تو هر چی که هست واسه من حرمت 
 داری

باتموم شدن اهنگ ماشین هم جلوی مرکز خرید ایستادکه اروم ازماشین پیاده 
یم و پول روحساب کردم بارفتن ماشین اروم به طرف پاساژبزرگ لباس مجلسی شد

رفتیم وباپله برقی به طبقه باالرفتیم دونه دونه بوتیک های ریزو درشت لباس 
مجلسی رونگاه میکردیم اما اونی نبودکه من میخوام من یه چیز خاص میخوام 

یراان بلند که چین دار بود ناامید به اخرین ویترین مغازه نگاه کردم که بادیدن پ
یقه اش مدل گردنی بود که تا یکم توربودو با شکوفه های خیلی قشنگ کارشده 
بود وبعد پارچه دوخته شده بود استیناش توربود ومچی و بقیه پارچه بودتازانو که 
روش توری که باالی یقه کارشده بود کارشده بود و دورتادور پایین پیراهن هم 

باالکارشده بود؛ کارشده بود رنگش زرشکی بود به غزل اشاره  باشکوفه هایی که
 کردم نگاهش کنه که بادیدنش لب زد

 وای خیلی خوشگله بریم بپوشش_

سرتکون دادم وارد مغازه شدیم مغازه تقریبابزرگی که سه تا فروشنده دوتا پسرویه 
 دخترداشت همون دختر به طرفمون اومد

 میتونم کمکتون کنم؟؟؟_

 پیراهن پشت ویترینتون رومیخوامبله اون _

 سایزتون روبگید براتون بیارم_

 ۴۰سایز_

 سرتکون دادوازم فاصله گرفت بعدچنددقیقه با پیراهن تودستش به طرفم اومد
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 بفرمایید_

پیراهن روازش گرفتم وبه طرف اتاق پروورفتم وارد اتاق شدم ودر اتاق روقفل کردم 
موهام رو دورم ریختم به خودم تواینه  لباسام رو عوض کردم وپیراهن رو پوشیدم

 نگاه کردم این لباس واقعابهم میومد بالبخندازاینه چشم گرفت و در اتاق روبازکردم

 غزاله_

 غزاله سریع جلوی اتاق قرارگرفت که در روبازکردم بادیدنم لبخند زدوگفت

 وای خیلی بهت میاد خیلی خوشگله_

 خب پس همینومیگیرم_

 اهوم همینوبگیر_

کون دادم ودراتاق روبستم و لباسام روتنم کردم و پیراهن روتودستم گرفتم سرت
وازاتاق خارج شدم به همراه غزاله به طرف صندوق رفتیم لباس رو روی میزگذاشتم 

 ولب زدم

 چقدرمیشه_

 پسره بالبخندمزخرفی خیره لب زد

 قابل شمارونداره_

 خیلی جدی لب زدم

 ممنون چقدر شد_

 ۸۵۰واقعاقابل نداره_
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سرتکون دادم وبااخم کارت روبه طرفش گرفتم که دوستش پیراهن رو توی ساک 
 گذاشت وبه طرفم گرفت

 مبارکتون باشه_

 کارت روکشیدولب زد

 رمز؟؟؟_

 ۷۲۵۰رمز_

 چندلحظه بعدکارت روبه طرفم گرفت

 مبارکتون باشه بازم اینجاتشریف بیارید_

غازه خارج شدم که سرتکون دادم وساک به دست خیلی سریع همراه غزاله ازم
 غزاله گفت

 پسره یه جوری بود_

 کم داشت_

 اره واقعا_

 بیخیالش بریم کیف وکفشم بگیرم_

جلوی یه مغازه بزرگ کیف وکفش ایستادیم وارد مغازه شدیم یه ست کیف وکفش 
زرشکی زرشکی ساده اما خیلی خوشگل روانتخاب کردم کفشای پاشنه هفت 

دن از مغازه خارج شدیم با دربست جلوی سانتیش روپوشیدم و وبعدازحساب کر 
ارایشگاهی که غزاله خیلی تعریفش رومیکردپیاده شدیم یه سالن زیبایی بزرگ 
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وشیک وارد سالن شدیم که دوتاخانوم که خیلیم به خودشون رسیده بودن به گرمی 
 باهامون احوالپرسی کردن

 خوش اومدید جونم عزیزم چه کمکی ازمون برمیاد_

 بالبخندلب زدم

 همین ماه میخوام ۳۰یه وقت میکاپ و شنیون دخترونه و کامل میخوام برای _

 قیمت براتون مسئله ای نیست_

 نه_

 میشه ۱۰۰۰۰۰۰خیلیم خوب هزینه یه کارخوب_

 همین امروز باهاتون تسویه میکنم_

 اینجاباش۵باشه عزیزم ساعت _

 چشم ممنون_

ل خداحافظی کردیم و با کارت روبه طرفش گرفتم وبعدگفتن رمز وحساب کردن پو
 ماشین جلوی خونه ما پیاده شدیم

 اجی بریم تو_

 قربونت برم بایدبرم خونه فردامیبینمت_

 باشه عشقم خدافظ_

باهم دست دادیم ومن باساک های خرید واردخونه شدم بادیدن بابا ومامان 
وشادی که کنارهم مشغول خوردن شام بودن سالم تندی کردم وازجلوشون ردشدم 
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ا سرعت ازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم ساکای خرید رو کنارتخت گذاشتم و ب
لباسام روعوض کردم وروتخت درازکشیدم خواستم چشمام روببندم که دراتاق 
بازشد بااخم به کسی که دراتاق روبازکرد نگاه کردم بادیدن بابا نفرت تووجودم لونه 

 کردکه اومد کنارم نشست

 خوبی خانوم قهرقهرو_

 میخواست بهش بگم ممنون پدرنمونه اماترجیح دادم سکوت کنم دلم

 نمیخوای چیزی بگی_

 توچشماش نگاه کردم

 مگه شما جای حرفی روهم گذاشتید_

 بااخم نگاهم کرد

 چیه چی میخوای بگی بگو باطعنه وکنایه حرف نزن_

خیله خب خیلی دوست دارید بدونید چی میخوام بگم باشه بهتون میگم چرا _
ابدون اینکه مطمئن باشیدبه من تهمت زدید من هیچ خطایی نکرده ؟چون شم

 بودم اما شماخیلی زودباورکردیدمیدونید چرا

چون دوست داشتید اون اتفاق حقیقت باشه تاشما بتونید ازشرمن خالص شید 
من خنگ نیستم میفهمم که شما دنبال بهانه اید نه شما بلکه همتون االن نمیفهمم 

نید پشیمونید من هیچ نشونه ای ازپشیمونی از شمانمیبینم چرا داریدتظاهرمیک
 پس تظاهرکافیه

 میدونی وقتی فهمیدم توبایه پسر درارتباطی چه حالی شدم_
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چه حالی شدید؟؟شماباید به من اعتمادمیکردید باید اجازه میدادیدخودم بهتون _
شما  توضیح بدم حتی به کسایی که قتل میکنن فرصت دفاع ازخودشون ومیدن اما

این اجازه اروبه من ندادید بیرحمانه حکم منو صادرکردید درصورتی که هیچ گناهی 
 نداشتم

 توصورتم نگاه کردکه با کینه نگاهش کردم

چطورروتون میشه به دختری که جلوهمه گفتید به خاطرکاری که نکرده بود می _
 کشنیش درکمال ارامش زل بزنید وحرف بزنید

 فقط بااخم نگاهم میکرد

ن هیچوقت بابت کاری که باهام کردید نمیبخشمتون شما ابرومو بردید برام م_
 نظربقیه انقدرمهم نبود ولی نظرشماچرا!! ولی شمابد به دلم داغ گذاشتید

 هیچوقت هیچکدومتون ونمیبخشم

 قلبم درد گرفت ازدرد دستم رو روی قلبم گذاشتم

 میشه تنهام بذارید_

قم رفت بیرون روتخت نشستم وزدم زیرگریه سری تکون دادوازجاش بلندشد وازاتا
ازدرد مجبورشدم قرصم رو از کشو کنارتختم بردارم و بالیوان اب رومیز کنارتختم 

 بخورم چه زندگی غمگینی دارم هه

چشمام روبستم. صبح با بیحالی از خواب بیدارشدم قلبم یکم دردمیکرداما بهش 
واردسرویس شدم  توجهی نکردم وازجام بلندشدم به طرف سرویس رفتم

وبعدشستن دست وصورت وانجام کارای مربوطه از سرویس خارج شدم یونیفرمم 
روبابیحالی تنم کردم موهام رو بیحوصله باکلیپس جمع کردم کوله ام رو روشونه 
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هام انداختم واز اتاق خارج شدم به سرعت از پله هاپایین رفتم وبیتوجه به اون 
دن به طرف درخروجی رفتم کتونی لج سه نفرکه مشغول خوردن صبحانه بو

دارمشکیم روپام کردم وازخونه زدم بیرون سرم مدام گیج میرفت درد توتک تک 
سلول هام حس میکردم بیجون قدم برمیداشتم تااینکه باللخره رسیدم به مدرسه 

 واردمدرسه شدم که غزاله اومد طرفم

 سالم خوبی چرارنگت پریده_

 سالم خوبم هیچی یکم_

ادامه بدم وازضعف زیادرونیمکت ابی رنگ مدرسه نشستم نگران کنارم  نتونستم
 نشست

 یکم چی ؟؟نکنه درد داری اره_

 نه خوبم_

 داری دروغ میگی از حالت مشخصه اخه بااین حالت چرا اومدی مدرسه_

 انتظارکه نداری درسم و ول کنم نیام مدرسه بیخال خوب میشه خودش_

 اونوقت چجوری_

 چمیدونم_

ن زنگ کالس بیحال به زورازجام بلندشدم وهمراه غزاله سرکالس نشستیم با شنید
که سجادپور اومدسرکالس چرا انقدربااین کالس داریم اخه سعی کردم نگاهش 
نکنم مثل بقیه به احترام ازجام بلندشدم وبعدچندثانیه نشستیم سرجامون که 

تودرس اما درد شروع کردبه درس دادن سعی کردم به دردم غلبه کنم ومتمرکزشم 
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مثل یه ماربه جونم نیش میزد ازشدت درد کف دستام عرق کرده بود و 
 خودکارتودستم خیس عرق شده بود دستم بدجورمیلرزید

 خانوم بهادری_

 سرم رواروم باالاوردم وزل زدم توچشماش که بانگرانی نگاهم میکرد

 چیزی شده_

طرفم اومد بادردنگاهش سرم رو به نشونه نفی تکون دادم که ازجاش بلندشدوبه 
 کردم که اروم لب زد

حالت خوب نیست ازصورتت مشخصه خانوم صدر شما کمکش کنید بره بیرون _
 یکم بهترشدبرگردید

 سرتکون دادیم وبی حال ازجام بلندشدم وبه همراه غزاله ازکالس زدم بیرون

 غزاله_

 جانم_

 حالم خوب نیست_

 میدونم_

 تموم میشه این زندگی سگیدلم میخواد تموم شه پس کی دیگه _

 توروخدااینجوری نگو_

دلم میخواد یکم ارامش بگیرم دیگه طاقت بیمحلی های مهراد وندارم دیگه _
 نمیتونم ببینم که منونمیخواد
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 شایلی_

 میشه ازت یه خواهشی کنم_

 جون بخواه اجی_

 من نمیتونم اخرماه بدون تواون جاتحمل کنم بیا تواون جشن باش_

 ت خوشش نیاداماشاید پدر _

اون فقط دوست داره من اونجاباشم براش مهم نیست این چیزا هم توبیاهم _
 احسان

 باشه اجی اگه تواینومیخوای باشه_

 ممنون که تنهام نذاشتی_

 تو حیاط قدم میزدیم تااینکه زنگ تفریح خورد

 خانوم بهادری_

 برگشتم به طرف صدا بادیدنش منتظرنگاهش کردم

 بیاین کارتون دارم_

 به همراه غزاله به اجباربه طرفش رفتیم که لب زد

 چراحالت بدشد_

 ازصبح یکم حالم خوب نبود_

 خب چرااومدی مدرسه_

 خب سال اخرم ودرسام سنگینه_
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 هرچقدرم که سنگین باشه هیچی مهم ترازسالمتیت نیست_

 ممنون که به فکرمی_

 االن بهتری اگه نه خودم برسونمت خونه_

 خوبم_

 مطمئنی_

 دادم که لب زد سرتکون

 مراقب خودت باش_

 بالبخند ازمون فاصله گرفت

 خیلی دوست داره_

 به غزاله نگاه کردم

 خیلی سخته که میبینم داره عذاب میکشه امانمیتونم براش کاری بکنم_

 خودتواذیت نکن توتقصیری نداری_

پس مهرادم تقصیرنداره شایداونم عاشق یکی دیگه س حتی با فکرکردن به این _
 ه تمام تنم به لرزه درمیومدقضی

 خدانکنه_

 غزاله نکنه واقعایکی دیگه ارو دوست داره_

 به این چیزافکرنکن_
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سرتکون دادم و برگشتیم توکالس به زور چندساعت توکالس موندم با خوردن زنگ 
خونه انگارکه از زندان ازادشده باشم همراه غزاله ازمدرسه خارج شدم بعدازرسیدن 

 حافظی کردیمبه خونه ازهم خدا

واردخونه شدم به طرف اشپزخونه رفتم و یه لقمه نون سنگک باشیره وگردو گرفتم 
و ازاشپزخونه خارج شدم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم شدم لباسام روعوض کردم 
رو تخت نشستم و مشغول خوردن لقمه ام شدم بعدخوردن لقمه لپ تاپم 

 دم وچشم بستمروبرداشتم و اهنگ پلی کردم روتخت درازکشی

ازصبح مامان مخم روخورده بود یه جمعه اسایش نداشتم خب بابا جان مگه این 
رفیق بیشعوربابا خودش خونه نداره خب توخونه خودش واسه دردونه ش جشن 
بگیره چرا منم عذاب میدن ای بابا یه جمعه خواستم به خودم استراحت بدم اینا 

 نمیذارن هووف

 تادمامان بابدخلقی کنارم ایس

 توفقط قصدداری منو دق بدی امروزنه_

خبرمرگت بیا به من کمک کن کلی کارسرم ریخته خواهرت بیچاره مثل کوزت داره _
 کارمیکنه تومثل مشنگا یه جاداری به مانگاه میکنی بیا یکم کمک کن نمیمیری که

به من چه مگه من گفتم دهقان فداکاربازی دربیارید توخونتون برای دختررفیقتون _
 تولدبگیرید

 خفه شو بیا بریم_

 دستم روچنگ زد وبه طرف اشپزخونه برد

 تودسر هارو باخواهرت درست کن_
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 به شادی نگاه کردم

 شادی این دیگه چه مصیبتیه_

 غرنزن خوش میگذره بیاکمک_

به اجبار کنارش روصندلی نشستم و مشغول درست کردن ژله بستنی شدم یه ظرف 
کردم ژله های کاسه ای که متوسط بود رو به ترتیب ژله بی رنگ اناناس رو اماده  

رومیزگذاشتم اول ژله انار رو دراوردم و باچاقو اروم به شکل مربع های کوچیک 
خوردکردم بعد بلوبری روهمونطورخوردکردم بعد پرتغالی و موزی رو همه اشون رو 
تم تویه کاسه متوسط ریختم و بعدش ژله اناناس رو روش ریختم وتویخچال گذاش

یه قال ژله قلب برداشتم تیکه های موز رو خوردکردم گذاشتم تو قالب بعد ژله 
البالورو تو قالب ریختم وتویخچال گذاشتم یه ظرف بزرگ کریستال مربع وژله 
بلوبری سفت شده رو از یخچال دراوردم باگردوپودرشده پایین ژله ارو پوشوندم 

 بعد پاستیل های ماهی روش گذاشتم

مشغول درست کردن دسرهابودیم باتموم شدنش نفس  ۴اعت منوشادی تاس
 خسته ای کشیدم وخواستم ازاشپزخونه خارج شم که مامان لب زد

 بمون نهاربیارم بخور_

 میل ندارم برم حمام بعدبرم ارایشگاه دیرم شد_

ازاشپزخونه خارج شدم وبه سرعت برگشتم تواتاق لباسام رو برداشتم وزفتم توحمام 
غ ایستادم وحسابی خودم روشستم بعدنیم ساعت ازحمام خارج زیردوش اب دا

شدم لباسام روتم کردم وجلوی اینه ایستادم موهام رو برس کشیدم وسشوارکشیدم 
ازکمد یه مانتو بلندکرم جلوباشلوار مشکی جذب تنم کردم شال رو بی قید روموهام 
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رون همینطورکه از انداختم وکاور لباسم روبا کیف وکفشم برداشتم واز اتاق زدم بی
 پله هاپایین می اومدم شماره اژانس روگرفتمکه باالخره جواب داد

 بله_

 سالم خسته نباشید_

 سالم ممنون_

 یه ماشین میخواستم اشتراک صدوسی وهفت هستم_

 چشم همین االن براتون میفرستم خانوم بهادری_

 ممنون_

ردم وازخونه زدم گوشی روقطع کردم وبه طرف درب خروجی رفتم کفشام روپام ک
بیرون با بازکردن در خروجی ماشین اژانس جلوی خونه بود در عقب روبازکردم 
وسوارشدم ادرس روگفتم که بعد یه رب رسیدم به روبه روی سالن کرایه اروحساب 
کردم واز ماشین پیاده شدم باقدمای تند وارد سالن شدم که همون ارایشگری که 

 اون روزبود بادیدنم لبخندزد

 الم عزیزم منتظرت بود به موقع اومدیس_

 سالم ممنون_

 خب لباساتو عوض کن بیا بشین که کارمیکاپت رو شروع کنم_

 ازاالن بپوشم پیراهنم رو_

 اره بپوش_
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سرتکون دادم وپشت پرده لباسم رو عوض کردم به طرف ارایشگررفتم و روی 
 صندلی مخصوص نشستم که مشغول شدبعد یک ساعت لب زد

 کاپت تموم شد االن باید موهاتو درست کنمخب کارمی_

اول موهام رو سشوارکشید وبعدکامال صاف کرد وشروع کرد به شنیون کردن موهام 
 یک ساعتی کارموهام طول کشید که لب زد

 پاشو خودتوببین گلم ببین خوشت میادیانه_

اروم ازجام بلندشدم جلوی اینه قدی ایستادم بادیدن خودم متعجب زل زدم به 
نه خیلی تغییرکرده بودم کرم گریم روخوب وبه اندازه روصورتم کارکرده بود خط ای

چشم کلفت ودنباله دارکوتاهی پشت چشمام کشیده بود ریمل روخیلی خوب و 
حرفه ای به موژه هام کشیده بود رژگونه کمرنگ اجری هم خیلی خوب بود رژ 

یزی توچشم بود وبهم ساعته که خیلی جیغ بود وبیشترازهرچ24زرشکی اکلیلی مایع
میومدلبخند رولبم اورد شنیون موهام بازوبسته بود جلوی موهام روباال زده بود و 

 پشت موهام شنیون گل بود که خیلی خوب دراومده بود

 خوشت اومد_

 عالیه ممنون؛فقط بی زحمت یه اژانس زنگ بزنید_

 باشه گلم_

و روی موهام گذاشتم که کفشم روپام کردم و مانتورو روی لباسم تنم کردم شال ر 
 بوق ماشین شنیدم

 عزیزم اژانس دم دره_

 ممنون_
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اروم از سالن خارج شدم سوارماشین شدم وبعدچنددقیقه جلوی خونه پیاده شدم 
وارد خونه شدم سریع واردخونه شدم ویه راست رفتم تواتاقم مانتوم رو دراوردم 

ایین اومدم که بادیدن باعطرم دوش گرفتم ازاتاق خارج شدم به سرعت ازپله هاپ
مامان وشادی دهنم ازتعجب بازموند شادی یه لباس ماکسی بلند شنی لمه صورتی 
باارایش نیمه غلیظ و موهایی که شنیون شده بود مامان کت سارافون مجلسی 
بادمجونی تنش بود و شنیون وارایش غلیظی داشت که به هردوشون فوق العاده 

 میومد شادی بالبخندبه طرفم اومد

 خیلی خوشگل شدی_

 باابروبه خودش اشاره کردم

 توجیگرترشدی_

لبخندزد که اف اف روشن شد به طرف اف اف رفتم بادیدن غزاله واحسان در 
 روبازکردم

که چندلحظه بعدواردخونه شدن بالبخندزل زدم به غزاله واحسان غزاله یه لباس 
ش انجام داده بود کوتاه ابی کله غازی کارشده تنش بود وارایش خوشگلی روصورت

و موهاش هم ویف کرده بود احسان کت شلوارخوش دوخت طوسی باپیراهن 
 سفید تنش بود بالبخند لب زدم

 خوش اومدین_

 به نظرکه حالت خوبه_

 اره خوبم فعال_

 خداروشکر_
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سرتکون دادم وباهم به طرف شادی ومامان رفتیم بعدازاحوالپرسی به طرف یکی 
های مخمل سفید رفتیم ونشستیم میزهاچهارنفره ازمیزای گرد سفید وصندلی 

 بودن کنارشون نشستم و لب زدم

 خب تانیومدن بیاین یکم عکس بگیریم توهرشرایطی شیطون بودم_

هرسه ازجامون بلندشدیم وبه طرف جایی که برای اون تحفه خانوم درست کرده 
ه شده پایین بودن رفتیم یه میز پراز پوشال های قرمز وطالیی و نوشیدنی های چید

میز شمع های قلب روشن کنارمیز اول ازهمه چندتا عکس سه نفره گرفتیم بعد منو 
غزاله عکس گرفتیم ودراخرچندتا عکس تکی باژستای خیلی بامزه وخوب تکی 
گرفتم برگشتیم سرجامون که کم کم سالن پرشدازمهمونا هرچقدرکه مهمون ها 

مهمون ها خودی بودن  بیشترمیشدن من بیشترمتعجب میشدم چون همه ی
وفامیل بودن مامان بهم اشاره کردازجام بلندشم وبرم کنارشون بااجازه ای گفتم و 
به طرفشون رفتم کنارشون ایستادم که مهمون ها اول میومدن طرفمون باهامون 

 خوش امدگویی میکردن وبعدمیرفتن میشستن

 چیهمامان اینجاچخبره این مهمونی تولد دختررفیق بابانیست پس _

 یکم تحمل کن خودت میفهمی_

خواستم چیزی بگم که بادیدنش انگار زمان متوقف شد این اینجاچیکارمیکرد یه 
کت شلوارسورمه ای خوش دوخت باجلیقه مشکی وپیراهن سفید صورتی که 
شیش تیغ کرده بود موهاش رومثل همیشه باالزده بود با ژست خاص خودش به 

میداشت قلبم تندترمیزد وقربون صدقه راه طرفمون قدم برداشت هرقدمی که بر 
رفتنش میرفتم کنارمون که ایستاد قلبم تندترازهمیشه شروع به تپیدن کردبانگاه 
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همیشگیش سرد نگاهم کرد سردی که مثل اب یخ روسرم ریخته شدو اون همه 
 شوروهیجان از دیدنش ازبین رفت مثل همیشه سرد لب زد

 سالم_

تم جواب بدم بغض به گلوم بدچنگ میزد اما باالخره انگار الل شده بودم نمیتونس
 مهارش کردم ولب زدم

 سالم خوش اومدی_

 ممنون_

 چشم ازم گرفت وبه گرمی بامامان وشادی احوالپرسی کرد

بارفتنش بابا هم به طرفمون اومد کت شلوارمشکی رنگی تنش بود و پیراهن 
 زل زدتوچشمامبادمجونی همرنگ لباس مامان تنش بود بالبخندنگاهم کرد 

 همه اینابه جبران اتفاقی که افتاد_

فقط نگاهشون کردم که اهنگ شادی باصدای بلندی پلی شد وبابا بلصدای بلندلب 
 زد

 امشب تولد ته تغاریمه_

 به من اشاره کردوبالبخند لب زد

 تولدت مبارک_

ع مامان باکیک بزرگی که عکسم بایه پیراهن گلبهی گرفته بودم روی کیک بود و شم
 سالگیم باعث شد اشک توچشمام حلقه بزنه۱۸

 پشت میزایستادم کیک روی میز قرارگرفت که بابالب زد
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 فوت کنش دخترم_

سرتکون دادم و اروم چشمام روبستم وارزوکردم زودبهش برسم خیلی زود چشمام 
روبازکردم وشمع روفوت کردم که صدای سوت ودست توسالن پیچید بالبخند به 

کردم که بادیدن غزاله که نزدیک ایستاده واشاره میکنه ژست مهمون هانگاه می
 بگیرم بدای عکس به حرفش گوش کردم وکلی عکس باژستای مختلف گرفتم

اهنگ شادی ازعماد پلی شد وهمه دخترا افتادن وسط ولی من ترجیح دادم بشینم 
وتماشا کنم غرق بودم تونگاه کردن بقیه که میرقصیدن که سنگینی نگاهی باعث 
شداروم از پیست چشم بردارم وبه طرف نگاه ؛چشم بدوزم بادیدن چشمای 
مشکیش که زوم شده بودرومن قلبم به تپش افتاد چرا زل زده به من ؟؟؟ ازنگاهش 
قلبم مملوء ازحس خوب شد که کیک رو به همه مهمانها دادن کنارغزاله واحسان 

ازجام بلندشدم ورفتم  مشغول خوردن کیک بودم که مامان اشاره کرد برم کنارشون
 کنارشون که اول ازهمه بابا یه جعبه کوچیک به طرفم گرفت

 ناقابله_

 جعبه اروازش گرفتم و درش روبازکردم یه کارت اعتباری بود

پوزخند رولبم نشست بیشترازاین ازباباانتظارنمیرفت کم کم همه هدیه هاشون رو 
 طرفم گرفتاوردن رسیدبه غزاله غزاله یه جعبه متوسط قرمز به 

 مبارکت باشه اجی_

 مرسی_

جعبه اروبازکردم یه ساعت خیلی خوشگل سفید نقره بود که بانگینای کوچولو تزئین 
 شده بود
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 خیلی خوشگله غزاله_

 خوشحالم که خوشت اومده_

 احسان یه ساک مشکی باقلب قرمز وسطش روبه طرفم گرفت

 مبارکت باشه_

ساک انداختم بادیدن جعبه گوشی  لبخند زدم ساک روازش گرفتم دستم روداخل
 با بهت به احسان نگاه کردمx اپل

 چیکارکردی احسان_

 لبخند مردونه اش عجیب به دل میشست

 مبارکت باشه_

برای چند لحظه توچشمای هم خیره شدیم که باابروهاش اشاره کرد ازجعبه درش 
ودم قول بیارم سرتکون دادم اروم جعبه گوشی رو بازکردم همونی که همیشه به خ

میدادم باپول خودم بخرمش حاال ازیکی بهترین افرادزندگیم هدیه گرفتمش رنگش 
 مشکی بود

 واقعاازت ممنونم_

 ناقابله_

لبخند زدم که اومدجلو بااومدنش تمام وجودم پرشد ازحس هیجان وعشق ساک 
 کوچیک مشکی روبه طرفم گرفت

 تولدت مبارک_
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ن همه حاکم شد بغض چنگ زد به اونقدر سرد این جمله اروگفت که سکوت بی
 گلوم اب دهنم روبازور قورت دادم

 ممنون_

 سرتکون دادو حتی منتظرنموند که کادوش روبازکنم ورفت سرجاش نشست

بارفتنش قلبمم انگارباهرقدمش میشکست بادستای لرزون تو ساک رو نگاه کردم 
ی برام بادیدن یه فندک نقره ای رنگ مستطیلی قلبم فشرده شد چه هدیه خوب 

انتخاب کرده اما یادش نبوده که نیازی به این فندک نیست چون خودش باهر نگاه 
 سردش به تمام جونم اتیش میزنه وخاکسترمیشم بهش نگاه کردم ولب زدم

 ممنون خیلی قشنگه_

 سرتکون داد ومشغول نوشیدن ابمیوه اش شد

بده بقیه دیگه بقیه هدایابرام مهم نبودفقط برای اینکه کسی نفهمه حالم 
کادوهاروهم بازکردم بعدتموم شدن کادوها بازم شروع کردن به زدن ورقصیدن 
کناراحسان و غزاله نشستم به شیشه نوشیدنی روی میزکنارم نگاه کردم بایه تصمیم 

 ناگهانی ازجام بلندشدم وروبه احسان و غزاله لب زدم

 شما نوشیدنی میخورید یانه_

 احسان نگاهم کرد

 تاحاالخوردی_

 وزخندزدمپ

 امشب میشه اولین بارم_
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 منم میخورم_

 به غزاله نگاه کردم

 توچی_

 مرسی من نمیخورم_

سرتکون دادم وبه طرف میزپرنوشیدنی ها رفتم دوتا لیوان برداشتم از ونوشیدنی 
پرش کردم لیوان به دست سرجام نشستم یکی از لیوان هاروبه طرف احسان گرفتم 

 فتم که لیوانش روبه طرفم گرفتکه ازم گرفت لیوان روتودستم گر 

 به سالمتی کی بریم باال_

 چونه ام لرزید

 به سالمتی خودم_

سرتکون داد ولبخند زد لیوان هامون روبهم زدیم به طرف لبم بردم و جرعه ای از 
نوشیدنی رو نوشیدم حس کردم ازگلوم تا معده ام سوخت طعم فوق العاده تلخش 

گی من لبخند زدم و کل محتوای مونده نوشیدنی بدجور ارومم کرد تلخ بود مثل زند 
 رویه ضرب باالرفتم به احسان نگاه کردم که زل زده بودبهم

دلم میخواست بازم بخورم ازجام بلندشدم به طرف میزرفتم بطری نوشیدنی 
برداشتم وسرجام نشستم لیوان خالیم روپرکردم که احسان لیوان روجلوی دستم 

 گرفت

 رم که لب زدبالبخند لیوانش روپرکر 

 این به سالمتی کی_
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 بغض کرره لب زدم

 به سالمتی دلم_

سرتکون دادچیزی نگفت و بازصدای بهم زدن لیوان هامون توگوش پیچید یه 
ضرب همه اروخوردم اما اروم نشدم بازهم پرکردم و این خوردن تاجایی ادامه 

رویه  پیداکرد که هشتمین پیک روهم پرکردم احسان چیزی نمگفت که نوشیدنی
ضرب باالدادم و تودلم گفتم این اخریم به سالمتی عشقم که اینجاست اما خیلی 

 ازهم دوریم خیلی

لیوان خالی رو روی میزگذاشتم حس گرمای شدیدی داشتم خیلی گرمم بود 
 باچشمای خمارشده ام به غزاله نگاه کردم

 پاشو بریم وسط مثال صاحب جشن امشب منم_

ودست غزاله اروکشیدم وبه طرف پیست رقص رفتیم پوزخندزدم ازجام بلندشدم 
به شادی اشاره کردم اهنگ سامی بیگی پلی شد پیست رقص خالی ازهمه شد 
فقط من بودم وغزاله باریتم اهنگ بدنمون روتکون میدادیم حس میکردم 
مهرادجلومه وباتمام عشقم میرقصیدم باتموم شدن اهنگ وسوت جیغ مهمونا از 

سرم گیج میرفت و راه رفتن برام سخت شده بود باکمک پیست خارج شدم یکم 
 غزاله سرجام نشستم احسان زل زدتوصورتم

 حالت خوب نیست خیلی زیاده روی کردی برای باراول_

 بابغص لبخندزدم

ولی خیلی حالم خوبه،دلم میخواد جیغ بزنم وخودمو خالی کنم احسان دلم _
 میخوادیه دل سیرزاربزنم
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 دادم چونه ام لرزید وادامه

دلم میخواد به همه بگم اونی که باعشق پدرانه نگاهم میکرد همه اش دروغ _
بودحرفاش بهشون بگم که چطورباشنیدن یه حرف منو متهم به دختر بد بودن کرد 
میخوام بگم وخودمو خالص کنم اما چه کنم که باید خفه شم باید خفه شم مثل 

 همیشه به قلبم اشاره کردم

ین تو شاید واسه همینه دریچه اش گشادشده ازبس که بایدهمه اروبریزم ا
هردردی رو ریختم توقلبم داره ازپادرمیاد هه جالبه نه میدونم ،کاش زودترتموم 

 !!!شه همه چی

توسکوت به حرفام گوش میکرد بغض توگلوم مثل یه غده سرطانی توگلوم بزرگ 
زنم بلکه راه وبزرگترمیشد وراه نفس کشیدنم روبسته بود دلم میخواست جیغ ب

گلوم بازشه اما فقط بافشردن دستم خودم روکنترل میکردم قلبم باز بازیش گرفت 
پوزخندزدم دردقلبمم به همه دردام اضافه شد دیگه تااخرمهمونی فقط دردکشیدم 

 !!و تنهاکسایی که فهمیدن دارم دردمیکشم احسان وغزاله بودن وبس

 و بیارنساعت یازده شب بود که بابا دستورداد شام ر 

دوتاخدمه شروع کردن به چیدن غذاهاروی میز اولین میز که چندی پیش کیک 
روش قرارداشت پرشد از چنجه سلطانی بختیاری زرشک پلو ته چین دسروساالد 
نوشابه ودوغ ازهرغذای یه ظرف بزرگ نقره ای رنگ که زیرش شمع روشن بود روی 

ساالد ونوشیدنی ها روی میزها قرارکرفت دیس برنج ظرف کباب ظرف خورشت و 
میز قرارگرفت به احسان و غزاله اشاره کردم شروع کنن اصال نمیتونستم چیزی 
بخورم مخصوصا که این دردبیشتر جلوی خوردنم روگرفته بود اما بانگاه خیره بابا 
مامان مجبورشدم یه برش خیلی کم ازکباب توی بشقاب سفید سرامیکیم بذارم 
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برش کوچیکی زدم چنگال حاوی کباب روبه سمت لبم بردم وباچنگال وکارد نقره ای 
واروم وبی میل داخل دهنم گذاشتم ازدردحتی نمیتونستم درست غذام روبجوَام 
غذای کامل نجوییده ام رو قورت دادم ازگلوم پایین نمیرفت لیوانم روپرکردم ازدوغ 

یش ونصفش روسرکشیدم نمیتونستم ادامه بدم پس ظرف غذام روکنارگذاشتم پ
دستی رو جلوم گذاشتم وکمی ساالدریختم ومشغول بازی کردن باهاش شدم حس 
میکردم یکی داره نگاهم میکنه اروم سرم روباالاوردم که بادیدن چشمای خیره 

 احسان اروم سرم روبه نشونه چیه تکون دادم که لب زد

 حالت خوب نیست ؟؟قلبت دردمیکنه؟؟_

وچنگال تودستش رو پرت کردتوبشقابش باچشمای پرابم نگاهش کردم نگران کارد
 ازجاش بلندشد وکنارم ایستاد

 نفس عمیق بکش !!!همممممم،اینطوری_

 سعی کردم کاری که میگه اروانجام بدم نفسای عمیق میکشیدم که روبه غزل گفت

 برواز تواتاقش داروهاش وبیار_

 غزاله بانگرانی ازجاش بلندشد و دوییدبه طرف مامانم

 ززندگیت به چیزای بدفکرمیکنی به چیزایی که تلخهچرا توهرلحظه ا_

 چون جز اینا لحظه ای نداشتم_

غزاله باداروم برگشت احسان قرص رو از جاش جداکرد و بالیوان اب به طرفم 
 گرفت

 بخور رنگت پریده_
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سرتکون دادم قرص روبااب خوردم که بعدچندلحظه سرجاش نشست بااومدن 
 مامانم به طرفمون لب زدم

 رص لعنتی روقایم کن غزلاون ق_

 غزاله سریع قرص رو توکیفش انداخت

 مامان کنارم ایستاد

 چیشده غزاله میگفت سردردداری از اتاقت برات قرص اورد_

 اره یکم سرم دردمیکنه_

چون توخوردن نوشیدنی زیاده روی کردی منوپدرت چیزی نگفتیم که دوباره _
 مارومتهم نکنی

 پوزخندزنون نگاهش کردم

 ممنونم!! به خاطر نوشیدنی نبودواقعا_

 پس به خاطرچیه_

 کم خوابیدم واسه همونه_

 همیشه بی خیال وسربه هوایی االن خوبی_

 خوبم_

 سرتکون دادوازکنارم ردشد احسان باحرص لب زد

 واقعا نمیفهمم این مادرته یانامادری_

 فقط نگاهش کردم
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 مهم نیست من دیگه عادت کردم_

 باغم چشم ازش گرفتم

 به اخرای جشن رسیدیم وهمه رفتن غزاله بغلم کردوگفت کم کم

 غصه هیچ ونخورفردا مدرسه میبینمت_

 باشه اجی شایدفردا نیومدم مدرسه_

 باشه بمون استراحت کن منم میام بهت سرمیزنم_

باشه بابت همه چی ممنون واقعا خیلی ازهدیه ات خوشم اومدبهترین هدیه هام _
 گرفتمهدیه هایی بودکه ازتو واحسان  

 مبارکت باشه خوشحالم خوشت اومد_

ازهم جداشدیم احسان بالبخنددستش روبه طرفم درازکردکه به گرمی دس ظریفم 
روتودست مردونه اش گذاشتم دستش گرم بود مثل کوره اتیش بامهربونی 

 توچشمام نگاه کرد

 تولدت مبارک انشاالجشن صدسالگیت روجشن بگیری_

 ابروهام روباالانداختم

نفرینم میکنی ؟؟صدسال عمرمساوی باصدسال زجره!!جداازاین چیزا خیلی داری _
امشب بهم خوش گذشت نه به خاطراینکه این نمایش مسخره ارو ناظرش بودم 
به خاطراینکه شماکنارم بودیدنمیدونم اگه شماهارونداشتم بایدچیکارمیکردم 

هتدین هدیه بهترین هدیه های امشب رو ازشمادوتاگرفتم برعکس تمام دختراکه ب
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هاروازپدرمادرشون میگیرن برام مادیات مهم نیست اینکه ازعزیزترین افرادزندگیم 
 هدیه گرفتم لذت بخشه برام بینهایت بابت همه چی ممنون

 قابل تورونداشت مراقب خودت باش_

لبخندزدم وباالخره دستم ازدستش جداشد بالبخندتادم دربدرقه اشون کردم 
م اروم به طرف گوشه حیاط که تاپ سفید رنگ مستطیل بارفتنشون درخونه اروبست

شکل قرارداشت رفتم وروش نشستم عمیق نفس کشیدم امشبم گذشت یه سال 
دیگه تنهاتربزرگ شدم به اسمون نگاه کردم مشکی بود وتک وتوک ستاره توش 

 بود ماه وسط اسمون بود با غم لب زدم

لعنتی اگه میدونستم قراره  خدایا امشب همون شبیه که پاگذاشتم تواین دنیای_
انقدر تنهاباشم هرگزازت نمیخواستم منو بفرستی تواین دنیا اماباهمه ی اینا یه چیز 
ارومم میکنه میدونی اون چیه ؟؟؟اینکه شایدمن تنهاترین دختر روی زمین باشم 
اما توکنارمی نه تنهامن بلکه کنارکسایی که مثل منن تنهان فقط شرایطشون فرق 

 میکنه

یک هیچکدومشون حالموخوب نکرد توبهم تبریک بگو تا لبخندرولبم بشینه بهم تبر
 تبریک بگو من منتظرتبریکتم

چشمام روبستم وقطره اشک درشتی روگونه ام به رقص دراومد لبخند تلخی زدم 
و اه عمیقی کشیدم اروم ازجام بلندشدم واز حیاط عبورکردم واردخونه شدم خونه 

ت همه خواب بودن منم به طرف اتاقم رفتم وارداتاقم بهم ریخته بود وغرق سکو
 شدم جلوی اینه قدی ایستادم وبابغض تواینه نگاه انداختم واروم لب زدم

 تولدم مبارک_
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لبخند مسخره ای زدم و لباسام روبایه تونیک شلوار نخی عوض کردم صورتم روبا 
م یه مشت دستمال مرطوب پاک کردم اروم روی صندلی نشستم وموهام روبازکرد

گیره سیاه به کار برده بود توموهام که به سختی ازموهام جداشون کردم موهام به 
خاطرتافت خشک شده بود فردا دوش میگیرم االن انقدرخسته ام که نمیتونم هیچ 
کاری جز خوابیدن انجام بدم خواب الود ازجام بلندشدم وبه طرف تخت رفتم 

اروم اروم روی روبالشتی میچکیدن دلم روتخت درازکشیدم زل زدم به سقف اشکام 
 !!!!!!!ازهمیشه بیشترگرفته بود هیچکس به اندازه خودم نمیدونست چقدر تنهام

تا دم دمای صبح اشک وبغض مهمون چشمام و گلوم بود وخواب به چشمم نیومد 
چشمای خیسم روبه پنجره که دوختم اروم وکرخت ازجام بلندشدم به طرف پنجره 

پرده اروکنارزدم و اروم پنجره ارو روبازکردم بادمالیم وخنک به  گوشه اتاق رفتم
صورتم میخورد رداشک روصورتم بیشتر باعث خنکی صورتم میشد به اسمون که 
درحال روشن شدن هوابود دوختم کم کم شب وسیاهیش جاش روبه روز 
وسفیدیش میداد اما تو زندگی من روزی وجودنداشت همیشه سیاه بود مثل شب 

بی قرار بازچکید روگونه ام باشنید اذان صبح پنجره ارونیمه بازگذاشتم وبه اشک 
طرف سرویس رفتم واردسرویس شدم وضوگرفتم و ازسرویس خارج شدم سجاده 
ابی کارشده ام رو ازساک برداشتم وپهن کردم روبه قبله مقنعه سفید و چادر سفید 

شغول خوندن نمازشدم باگالی صورتی ریز رو روی سرم گذاشتم واقامه بستم وم
رکعت اول که تموم شد بدون مکث رکعت دوم رو خوندم و بعد تزسالم وتشهد 

 مهر روبوسیدم وسجاده اروجمع کردم نمیدونم چیشد که خوابم برد

باصدای االرم گوشی که نمیشناختم بیحال چشم بازکردم گردن و کمرم دردگرفته 
دشدم این صدای گوشی کیه بادیدن بود ازحالت خوابیدنم روی زمین اروم ازجام بلن

 گوشی اپل هدیه ام تازه فهمیدم صدای گوشی من سریع جواب دادم
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 بله_

 سالم خوبی خواب بودی_

 سالم ممنون اره_

 میتونی امروز بریم بیرون_

 کجا_

 اومم نمیدونم فقط بیاتوخونه نمونیم سه تایی منوتو واحسان بریم بگردیم_

 باشه فقط ساعت چند_

 خوبه۷_

 توپارک سرکوچه امون میبینمتون ۷به باشه پس ساعت خو_

 باشه اجی مراقب خودت خیلی باش میبوسمت فعال بای_

 یاعلی_

گوشی روقطع کردم ورو تخت گذاشتم خواب کال از سرم پریده بود به طرف کمد 
لباسام رفتم ویه دست تونیک شلوار نخی توپ توپی قرمز برداشتم واردحمام شدم 

ستادم و مشغول شستن خودم شد بعد اینکه حسابی خودم زیردوش اب گرم ای
روشستم ازحمام خارج شدم باحوله خوب بدنم روخشک کردم ولباسام روتنم کردم 
موهام روخیس باکلیپس جمع کردم جلوی اینه به خودم نگاه کردم چشمام پف 
کرده بود وکامال مشخص بود که گریه کردم پربودازرگه های قرمز پوزخندی به حال 
وروزم زدم وبیتوجه به ظاهرم ازاتاق خارج شدم از پله ها پایین رفتم که باشنیدن 
صدای خنده هاشون بیشتردلم گرفت اما به طرف اشپزخونه رفتم وارداشپزخونه 
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شدم وسعی کردم نقاب شادی رومثل همیشه بزنم به صورتم لبخند دروغی 
 همیشگیم رو رولبم نشوندم وباشادی دروغی لب زدم

 صبح بخیرسالم _

مامان وبابا فقط سرتکون دادن وبیتوجه به من به صبحانه خوردن ادامه دادن اما 
شادی بالقمه کره وحلوایی که تودستش بود نگاهم کرد خواست چیزی بگه که 
بادیدن چشمام حرف تودهنش ماسید توچشماش ترحم ودیدم وصدای شکستن 

 رش که مامان بااخم لب زدقلبم گوشم وکرکرد بااخم چشم ازش گرفتم ونشستم کنا

 نکنه دلت میخوادمن برات چای بریزم پاشو خودت چایی بریزبراخودت_

باپوزخند بدون حرف ازجام بلندشدم به سمت سماوررفتم و لیوان بزرگم رو پرکردم 
ازچایی که از غلیظی زیادبه سیاهی میزد خوب میدونستم برای منی که مشکل قلبی 

سمه اماخب باخودم لج بودم دیگه ازاینکه هرثانیه دارم این چایی وانقدرپررنگ 
دارم نفس میکشم ازخودم متنفرم که چرازنده ام بالیوتن چای سرجام نشستم که 

 مامان با تندی گفت

رو؟؟؟پدرت کلی برای دیشب هزینه کرده نمک نشناس ازش نشنیدم تشکرت_
 تشکرکن

 بااخم زل زدم توچشماش که عصبی نگاهم کرد

 مچیه دروغ میگ_

 با عصبانیت لب زدم

فکرنمیکنم من ازتون خواسته باشم این نمایش رو راه بندازید تابخوام بابت _
برگزاریش ازتون تشکرکنم اصال بگیدببینم واسه چی بایدتشکرکنم هانن ازاینکه 
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سالها درد وبهم هدیه کردین وسالروز اغازاین درد روجشن گرفتین؟یاازاین که سالها 
شدهرمشکلی که پیش اومد دیوارکوتاه تر ازمن پیدانکردید بهم ظلم کردیدوهرچی 

و کوبیدین روسرمن ازتون تشکرکنم؟؟واسه کدوم یکی ازدردایی که به جونم زدید 
 تشکرکنم؟؟واسه کدوم بی مهریتون تشکرکنم ؟؟هاننن

به بابا نیم نگاهی انداختم بدون اینکه حتی یه لقمه نون خالی هم خورده باشم 
 لب زدمازجام بلندشدم و

 ممنون بابت تمام این سالها کهباعث دردوعذاب من بودید_

بدون اینکه صبرکنم سریع از اشپزخونه خارج شدم وبادوو ازپله هاباالرفتم وارداتاقم 
 شدم پشت درسرخوردم هه تشکر کنم واسه چی بایدتشکرکنم ؟؟؟

همونطور پشت درنشستم حتی برای نهارهم نرفتم پیششون حوصله دیدنشون 
داشتم حوصله اینکه ببینمشون ودردام سربازکنن رونداشتم بادیدن ساعت روی ون

رونشون میدادازجام بلندشدم به طرف سرویس رفتم وبعد انجام ۶دیوار که ساعت 
کارای مربوطه ازسرویس خارج شدم به طرف کمدلیاسام رفتم مانتو بلندطوسی 

ی همرنگ مانتوم روتنم تیره ام رو باشلوار سفید و تیشرت سفید پوشیدم شال طوس
کردم جلوی اینه روصندلی نشستم کرم پودر رنگ پوستم روبه صورتم زدم خط 
چشم گربه ای وکوتاهی پشت چشمام کشیدم وریمل روبه اندازه به موژه هام 

ساعته صورتی 24کشیدم گونه کمرنگ اجری به گونه هنم کشیدم ورژ لب مات مایع
م زیادی پررنگ بود ولی خیلی به صورتم پررنگ وکمی تیره ام رو به لبام کشید

میومد به خودم تواینه نگاه کردم بازم شدم همون فاطمه شاد که چهره غمگینش 
زیرخروارها ارایش پنهون شده بغضم روبه زورقورت دادم کلیپس روازموهام 
جداکردم موهای نم دارم دورم ریخت موهام روبرس کشیدم ودم اسبی باالی سرم 
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زموهام رو توی صورتم کج ریختم حالت ویف گرفته بود باعطرم محکم بستم کمی ا
دوش گرفتم کیف وکفش مخمل طوسی پررنگ همرنگ مانتوم روبرداشتم گوشی 
جدیدم روتودستم گرفتم وازاتاق خارج شدم ازپله هاپایین رفتم به طرف درب 
 خروجی رفتم کفشای پاشنه پنج سانتی که ازبغل زیپ میخورد رو پام کردم مشغول

 بستن زیپ کفشم بودم که مامان جلوم ایستاد

 کجا؟؟_

 میرم بیرون باغزاله_

 شب قراره بریم برای شام بیرون_

 پوزخندزدم

 خوش بگذره من بابچه هامیرم بیرون شماهم سه تایی بریدبگردید_

 پشیمون میشی ها_

 واسه چی پشیمون شم نگران نباش خوش بگذره_

 خیله خب برو_

دم بیرون اروم اروم از کوچه امون خارج شدم به طرف سرتکون دادم وازخونه ز 
پارک نزدیک خونه امون رفتم که بعدده دقیقه رسیدم یه پارک کوچیک ولی باصفا 
وخوشگل واردپارک شدم واروم اروم قدم میزدم وتوافکارم غرق شده بودم نمیدونم 
ه چقدر گذشت که یکی روشونه ام کوبید بااخم برگشتم پشت سرم بادیدن غزال

 واحسان لبخندرولبم نشست

 سالم_
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 سالم چرا ایستادی_

 داشتم قدم میزدم_

 اهان_

 به احسان نگاه کردم

 خوبی احسان_

 ممنون توخوبی_

 خوبم!بریم بشینیم_

سه نفری به طرف نیمکت سبز که تاپ هم میشد رفتیم ونشستیم رونیمکت زل 
 زدم بهشون

 خب کجابریم _

 من نظری ندارم_

 به غزاله نگاه کردم

 مثله همیشه غزاله نظری نداره خب توچی احسان_

 منم انتخاب ومیسپارم به تو توبگوکجابریم_

 اوممم خب اول قول بدید هرجایی که بگم بریم_

 هردوسرتکون دادن

 بریم بهشت زهرا_

 احسان بااخم نگاهم کرد
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 بهشت زهرا برای چی_

!!!بااینکه اونجاهیچ بریم یکم اونجا ارامش بگیرم هروقت زیادناارومم میرم اونجا _
یک ازعزیزام دفن نیست اما وقتی میرم اونجا اروم اروم میشم نمیدونم چرا ولی 

 ارامش ازدست رفته ام بهم برمیگرده !!!!بریم خواهش میکنم

 غزاله بالبخندبه احسان که بااخم نگاهم میکردنگاه کردوگفت

 داداش بریم بهشت زهرا حاالکه فاطمه اینومیخواد بریم_

 ن نگاهم کرداحسا

 واقعا دوست داری بریم اونجا_

 اهوم_

 خیله خب پاشیدبریم تاهوا تاریک نشده_

ازجامون بلندشدیم وازپارک خارج شدیم سوار لندکروز سفیدش شدیم که ماشین 
 رو روشن کردوحرکت کرد

توراه هیچکس حرفی نمیزد از شیشه به بیرون نگاه میکردم یکی شادبودیکی 
ویکی باحسرت نگاهش میکرد این رسم دنیاست که یکی غمگین یکی قهقه میزد

 بخنده واون یکی حسرت بکشه

باتوقف ماشین به بیرون نگاه کردم بادیدن بهشت زهرا بالبخند ازماشین پیاده 
شدم احسان وغزاله هم بالفاصله ازماشین پیداشدن اروم واردبهشت زهرا شدیم 

 همه جا ساکت بود اروِم اروم
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این ارامش غبطه میخوردم ارامشی که اینجابود هیچ قدم برمیداشتم وبه 
جانبودهیچ جا به قبرایی که اسامی مختلف روسنگ قبرحک شده بودنگاه کردم 
ازبچه پنج ساله تاپیرمرد نودساله اینجابودن همشون بعداز کلی دغدغه به ارامش 
رسیدن واینجاخوابیدن من مطمئنم که خدا دلش نمیادباهیچکدوم ازبنده هاش 

 رفتارکنه خدامهمون نوازخوبیه اینومطمئنمبد 

ساله به طرفمون می دویید سرجام ایستادم که کنارم ایستاد وبالحن ۷یه پسربچه 
 کودکانه ومعصومش لب زد

 خاله گل نمیخری_

 به دسته گالی تودستش نگاه کردم ولب زدم

 چندنفراینجاازاین گالمیفروشین_

 اوممم بیست نفر_

 یان اینجاخب بروبه همه اشون بگوب_

 باشه_

 ازکنارمون دورشد

 چراگفتی بیان_

 لبخندزدم

 هیچی میخوام یه هدیه کوچیک بدم_
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سال بودن قلبم اتیش گرفت تودستای ۱۰سال تا ۶بااومدن دختر وپسرایی که از 
همشون تعدادزیادی دسته گالیی که حاوی بیست سی تاشاخه گل رز بود همشون 

 کنارم ایستادن که بالبخند لب زدم

 مه گالی امروزتون رومن میخرم به یه شرطه_

 میکردنهمه منتظرنگاهم

 به شرطی که روتک تک این سنگ قبرا یه شاخه گل بذارید خب_

 خاله خیای زیاده ها اینجوری باید کلی پول بدی_

 لبخندی به طرز حرف زدنش رولبم نشست

 عیبی نداره راستی رئیستون کجاست بگو بیاد ببینمش_

رشدوچندلحظه بعد یه مرد چهل ساله باظاهر ساده اما تمیز یکیشون ازمون دو
 وشیک اومد به طرفمون بااخم نگاهم کرد

 خانوم چی میگی تو گیراوردی مارو؟؟_

 این حرفاچیه_

 یعنی چی روهمه ی قبرایه شاخه گل بذاریم_

 بااخم وجدیت نگاهش کردم

 چیه ازپول بدت میاد_

 نه ولی پولت زیادی کرده_

 اره مشکلیه_
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 ه خدابیشترش کنه ولی بابت اینکارباید بیشتر پول بدین_

 باشه مشکلی نیست اول روتمام این قبرا گل بذارید بعد پولت ومیدم_

 دبه نکنی_

 چی میگی تو_

 به احسان که باحرص اینوگفت نگاه کردم مرده بااخم لب زد

 خب باید مطمئن شم یانه_

 کاری که میگه ارو انجام بده نگران پولتم نباش_

 رد روبه بچه هاکردوگفتم

 زودباشید برید کارتون وشروع کنید_

بارفتن بچه ها مرده گل فروش واسه که خیالش راحت باشه من قصد 
سرکارگذاشتنش روندارم ازکنارم جم نخورد دوساعت طول کشید که باالخره همه 

 بچه ها برگشتن کنارمون به مرده گل فروش نگاه کردم

 خب حاالبگوچقدرباید بدم_

 روش رو باالانداخت ولب زداب

 تومن ۱۷۰۰بادستمزدبچه ها میشه _

 سرتکون دادم

 خیله خب بریم عابربانک پول بردارم براتون_
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ازبهشت زهرا خارج شدیم و بعدکمی پیاده روی رسیدیم به یه عابربانک کارت 
هدیه ای که بابا دیشب بهم داد رو وارددستگاه کردم پنج میلیون پول بود 

تومن برداشتم بالخره شد دو تومن پول روبه طرف مرده ۲۰۰ابربانک ازهردستگاه ع
 گل فروش گرفتم

 این دو تومن به شرطی که به همشون امروز یه غذای درست حسابی بدی_

 سرتکون دادوپول ازم گرفت وبچه هارو صدازدو ازمون دورشدن

احسان وغزاله نگاهم کردن که دوباره به طرف بهشت زهرا رفتم واردبهشت 
هراشدم روی همه ی سنگ قبرایه شاخه گل بود اروم بین قبراقدم برداشتم ولب ز 

 زدم

 اینم یه هدیه کوچیک ازطرف من به شماها_

 برگشتم به طرف غزاله واحسان

 خب دیگه حاالهرجادوست داریدبریم_

بالبخندازبهشت زهراخارج شدیم سوارماشین شدیم واحسان ماشین رو روشن 
 کردوحرکت کرد

 ه سکوت احسان لب زدبعدچندلحظ

 چرااونکاروکردی_

لبخندی رولبم نشست وچیزی نگفتم سرم روچسبوندم به شیشه پنجره وتولم 
 جواب دادم
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دراینده ای نه چندان دور منم عضوخونواده بزرگ اونایی میشم که اروم وراحت _
بعدازکلی عذاب اونجاخوابیدن اینکاروکردم که شاید یکی دیگه یه روزی یه شاخه 

 !!! وسنگ قبرمن بذارهگل ر 

بارسیدن جلوی کافه ماهور اروم پیاده شدیم یه کافه کوچولو امادنج هرسه وتردکافه 
شدیم به نمای کافه نگاه کردم اهنگ مالیم گیتار پلی میشد ومردم پشت 
میزگردمشکی روی مبل های چرم گرد که دوتاش مشکی دوتاش قرمزبود نشسته 

 وصندلی هابودن شبیه قاچ یه پیتزا بود میز 

به طرف یکی ازمیزای گوشه سمت راست رفتیم وصندلی مشکی رنگ رو عقب 
کشیدم ونشستم احسان دقیقا روبه روم نشست وغزاله کنارش پیش خدمت سریع 

 به طرفمون اومد

 خوش اومدید چی میل دارید_

 اروم پام رو روی پام انداختم

 یه قهوه ترک بدون شیروشکر_

فه گالسه وغزاله بستنی شکالتی سفارش داد بارفتن سرتکون دادکه احسان یه کا
 پیش خدمت احسان نگاه مهربونی بهم انداخت وگفت

 نگفتی دلیل کارامشبت چیه؟؟_

 بالبخند ارامی لب زدم

 دلیل کارمو بعدا  بهت میگم_

 باابروهای باالرفته نگاهم کردن
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 چرا بعد_

یدم که بهتون بگم چون االن زمان مناسبی برای گفتن دلیلم نیست ولی قول م_
 فقط باید بهم اعتمادکنید

سرتکون داد بااومدن پیش خدمت سکوت کردیم که سفارشامون روروی 
میزگذاشت ورفت فتجون سفید قهوه ارو تودستم گرفتم به لبم نزدیک کردم وکمی 
ازقهوه ارونوشیدم طعم تلخ قهوه ارامش تووجودم تزریق میکرد بقیه قهوه ارو 

 روی میزگذاشتمنوشیدم وفنجون رو 

ازتو کیف پول، پول روی میزگذاشتم که احسان بااخم نگاهم کردباتعجب وسوال 
 نگاهش کردم

 چیه چیشده _

 به پول روی میزاشاره کرد

 پولتو بذارتوکیفت_

 واسه چی،خب میخوام امروز مهمونتون کنم_

 باجدیت ولحن محکم لب زد

،واسه یه مرد این کاربه وقتی بایه مردمیری بیرون هیچوقت دست توکیفت نکن _
 معنی اینه که تواونو انقدرقبول نداری که اینکارومیکنی

نگاهش کردم اونقدر جدی این حرف وزد که پول روازرومیزبرداشتم و گذاشتم 
توکیفم لبخندرولبش نشست چندتاتراول روی میزگذاشت ازجامون پاشدیم واز 

 کافه خارج شدیم سوارماشین شدیم که غزاله نگاهم کرد
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 شبه۹خونوادت دعوات نکنن ساعت _

 نگران نباش اوناسه نفری رفتن بیرون_

 بیرون واسه چی_

 یه شب سه نفره خونوادگی_

 پس توچی؟؟_

 نگاهش کردم

من هیچوقت عضواین خانواده نبودم فقط درظاهر دختراین خونواده م فقط _
ره درظاهر!!بیخیال بهشون خوش بگذره منم حوصله اینکه کنارشون یه شب مسخ

 اروبگذرونم ندارم

بغض توگلوم چنگ مینداخت ویکی تودلم جیغ میزد دروغگو چرا دروغ میگی توکه 
 عاشق اینی که کنارشون باشی چراتظاهرمیکنی هیچ حسی بهشون نداری

 شایلی_

 به احسان نگاه کردم

 بله_

 باید برای درمانت اقدام کنی_

 بیخیال_

 درمان باشیروزبه روز وضع قلبت بدترمیشه باید به فکر _
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قبالهم بهت گفتم دوست ندارم پی این قضیه اروبگیرم فعال هم که میبینی حالم _
 خوبه

 شا_

 پریدم وسط حرفش

 دیگه حرفش ونزن منم برسونید خونه_

 مگه نمیگی خونه کسی نیست_

 تااالن دیگه حتما اومدن_

سرتکون دادوماشین رو روشن کردبه طرف خونه حرکت کردبعدبیست دقیقه جلوی 
 خونه ازماشین پیاده شدم لبخندزدم

 ممنون بابت امشب_

 مراقب خودت باش_

 نگران نباش احسان من خوبم_

 ولی چشمات اینونمیگه_

 به چشمام نگاه نکن اخه زیادی راست میگن !!!به هرحال ممنون خدافظ تا بعد_

ازشون خداحافظی کردم و وارد خونه شدم خونه غرق سکوت بود ونشون میداد 
 مدنهنوز نیو

بیخیال ازپله هاباالرفتم وارداتاقم شدم لباسم روبایه تاپ قرمز و شلوارجذب مشکی 
عوض کردم موهام رو بازکردم و دورم ریختم وازاتاق زدم بیرون ازپله هاباسرعت 
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زدم اهنگ غمگینی  pmc رو روشن کردم کانالtv نشستمtv پایین اومدم و جلوی
 از علی عبدالمالکی پخش شد

 ی بس که بی احساسیمنو نمیشناس

 تو رفتی من مردم همینو میخواستی

 دیگه کم آوردم تنها و افسردم

 تو اشتباه کردی

 من چوبشو خوردم

 همراه علی شروع کردم به خوندن

 بی احساس، همه دارو ندارمو پای تو دادم

 بی احساس، همه خاطره هامون مونده بیادم

 بی احساس، حاال تنها شدیم منو این دل سادم

 … احساسبی 

 بی احساس، همه دارو ندارمو پای تو دادم

 بی احساس، همه خاطره هامون مونده بیادم

 بی احساس، حاال تنها شدیم منو این دل سادم

 … بی احساس

 حرفات یادت رفت سرد شد رفتارت

 بگو که بعد من کی شد هوادارت
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 داغون داغونم بی تو نمیتونم

 ابری شده چشمام بارون بارونم

 ، همه دارو ندارمو پای تو دادمبی احساس

 بی احساس، همه خاطره هامون مونده بیادم

 بی احساس، حاال تنها شدیم منو این دل سادم

 … بی احساس

 بی احساس، همه دارو ندارمو پای تو دادم

 بی احساس، همه خاطره هامون مونده بیادم

 بی احساس، حاال تنها شدیم منو این دل سادم

 بی احساس

گرفتم مامان tv اهنگ اشکم چکید روگونه ام که باصدای در چشم از باتموم شدن
 بابا وشادی به طرفم اومدن

 هرسه کنارهم رومبل نشستن که مامان گفت

 شایلی_

 نگاهش کردم

 بله_

 میتونی چندشب بری پیش غزاله_

 بابهت وتعجب نگاهش کردم
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 چرا برم پیش غزاله_

 ماباید بریم شمال_

 دلشوره افتادبه جونم

 اچیشده مگهچر _

نگران نباش چیز بدی نیست فقط منوپدروشادی بایدبریم زودبرمیگردیم تا _
 اخرهفته

 باچشمای گردشده لب زدم

 تا اخرهفته یک هفته شمال برید واسه چی اخه_

 نگران نباش بابا_

 به بابانگاه کردم که ادامه داد

نیستی به مادرت گفتم بری پیش عمه ت اماگفت به خاطر هاکان اینا راحت _
باغزاله راحتی ازاونجایی که چندین ساله میشناسمش واعتمادکامل به خودش 

 وخونواده اش دارم گفتم اگه توراحتی بری اونجا

 خب بگید واسه چی میخواین برین_

 یه کارخیره نگران نباش_

بااین حرفش بیشترنگران شدم امامیدونستم که قرانیست چیزی بهم بگن پس 
 سرتکون دادم

 کی میریدخیله خب  _
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 مامان باخستگی اما باخوشحالی لب زد

 همین امشب_

 چیی_

 زودتربریم بهتره_

 سرتکون دادم بغضم گرفت خب چرامن نباید باهاشون برم

به شادی نگاه کردم نگران نگاهم میکردازچی نگرانه طرز نگاه کردنش بیشتر قلبمو 
 نااروم میکرد

 تم که بااولین بوق برداشتاز رومیز گوشیم روبرداشتم وشماره غزاله اروگرف

 جونم_

 سالم غزل_

 سالم چیشده_

غزل من میتونم تااخرهفته بیام خونه شما ؟؟؟ببین اگه نمیشه بدون هیچ _
 رودروایسی بهم بگوبرم خونه عمه ام

 این چه حرفیه اجی حتما بیا اینجا خیلیم خوشحال میشم_

 خونوادت چی راضین_

چقدر دوست دارن منو توباهم ازاین حرفا تومامان بابای منونمیشناسی نمیددنی _
 داریم اخه پاشو بیا اینجا میخوای بیایم دنبالت

 به مامان اینانگاه کردم
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 مامان غزل میگه بیام دنبالت_

 اره بگو بیان ماهم ازهمین ور باید بریم_

 غزل سخت نیست براتون بیاین دنبالم_

 یالت وجمع کننه چه سختی؟؟ االن بااحسان میام دنبالت فقط زود وسا_

 باشه مرسی پس فعال بای_

گوشی روقطع کردم ازجام بلندشدم وبادوو ازپله هاباالرفتم وارداتاق شدم و کوله ام 
رو ازکتابام پرکردم وهمینطور چنددست لباس یه تونیک مشکی یه گلبهی و یه 
زرشکی باچندتاشلوارمشکی حوله لوازم ارایش هنزفری و شارژر ودوتا مانتو برداشتم 
مانتوشلوارمدرسه ام روهم به زور توکوله جاکردم ودرشوبستم مانتوشلواری که 
چنددقیقه پیش دراورده بودم روپوشیدم موهام روجمع نکردم وشال رو روسرم 
 انداختم که باصدای مامان باعجله از اتاق زدم بیرون و بادوو ازپله هاپایین اومدم

 بدومنتظرتن_

 سرتکون دادم ولب زدم

 خون باشید سفربی خطر خدافظمراقب خود_

سر تکون دادن که بدون حرف دیگه کفشم روپام کردم یه بند کوله ارو روی شونه 
ام انداختم گوشی به دست از خونه زدم بیرون در روکه بازکردم احسلن وغزاله ارو 

 منتظرم جلوی در دیدم

 سالم_

 احسان بانگرانی نگاهم کرد
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 خوبی_

 خوبم نگران نباش_

 چیشده_

 نیم توماشین میگمبشی_

سرتکون دادن که سوارماشین شدیم و احسان ماشین رو روشن کردو ازخونه فاصله 
 گرفت

 خب میشنوم چیشده_

 دارن میرن سفر_

 یهو کجا؟؟_

 باغم به غزل نگاه کردم

 دارن میرن شمال_

 اخه واسه چی_

 میگن خیره_

 یعنی چی خیره_

چشمای شادی غم واضطرای  نمیدونم فقط گفتن نگران نباشم امامن نگرانم از _
 موج میزدحس میکنم یه خبربدتوراه غزل

 من عادت داشتم به غزاله بگم غزل!!! ازهمون اول بهش گفتم واونم مخالفتی نکرد

 شونه هام روفشرد
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 نگران نباش شاید خبرخوبی توراه باشه_

 ولی من همچین حسی ندارم_

 نفوذبدنزن اجی_

 دتوراهغزل قلبمم ناارومه ،مطمئنم یه خبرب_

 توروخدااینجوری نگو بسپاربه خداایشاالکه چیزبدی نیست_

سرتکون دادم وچیزی نگفتم که رسیدیم به خونشون ماشین روداخل حیاط پارک 
 کرد ازماشین پیاده شدیم که احسان نگاهم کرد

ازهمین االن تااخرهفته نگرانی و استرس غم و غصه تعطیل یه هفته بدون این _
 چیزا زندگی کن خب

 باشه_

بالبخندسرتکون دادوکنارهم واردخونه شدیم پدرمادر غزل کنارهم مشغول صحبت 
بودن بادیدنم باخوشرویی ازجاجاشون بلندشدن وبه طرفمون اومدن مادرش بغلم 

 کرد و لب زد

 خوش اومدی شایلی جان مامان باباخوبن_

دکه سالم میرسونن ببخشیدخاله مزاحمتون شدم یه سفر یهویی پیش اومد این ش_
 من مزاحمتون شدم

 ازبغلش جداشدم که پدر غزل بامهربونی باهام دست دادوگفت

اینجا مثل خونه خودته این حرف ونزن دخترم توهم مثل غزل و احسانی برامون _
 هیچ فرقی باهاشون نداری خوب کردی اومدی اینجا
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 به غزاله اشاره کرد

 دخترم برید لباس عوض کنید بیاین دورهم شام بخوریم_

 چشم باباجون_

دستم روکشیدوهمراه خودش به طرف اتاقش برد وارداتاقش شدیم کوله اروپرت 
 کردم روتختش وخودمم روتخت نشستم

 غزاله_

 جونم_

 میترسم_

 ازچی_

 ازاینکه یه اتفاق بدبیوفته_

 مثالچه اتفاقی بیخیال بابا به چیزای خوب فکرکن_

 اگه خبرخوبیه چرامنم نبردن_

 یخوان سوپرایزت کننشاید یه چیزیه که م_

 پس چرا شادی ناراحت بود_

ناراحت نبوده شاید توفکرکردی ناراحته پاشو جمع کن خودتو لباساتو عوض کن _
 بریم شام بخوریم

به اجبارسرتکون دادم ازجام بلندشدم از توکوله تونیک گلبهیم روباشلوارجذب 
ف کارشده بود مشکیتن کردم یه تونیک حریر که زیرش استرداشت و بانگینای ظری
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موهام رو دورم ریختم بدون اینکه شال سرم کنم به همراه غزل ازاتاق زدیم بیرون 
به طرف سالن غذاخوری رفتیم یه سالن بزرگ بایه میز نهارخوری سلطنتی با صندلی 
های مخمل ومیزبزرگ مستطیلی چوب سفید پدرمادر غزل کنارهم نشسته بودن 

ه سمت راست نشستیم به میزچیده شده احسان سمت چپ نشسته بود منو غزال
ازغذانگاه کردم کوکوسبزی، ناگت مرغ و مرغ سرخ شده روی میزبود بامخلفات 
ساالد ودوغ وماست نوشابه پدر غزل بهم اشاره کردغذابکشم باخجالت کمی ازناگت 
مرغ برداشتم کاردوچنگال رو تودستم گرفتم برش کوچیکی ازناگت رو جداکردم 

گذاشتم همه مشغول خوردن شدن من فکرم درگیر خونواده ام باچنگال تودهنم  
بود واصالنفهمیدم چی خوردم فقط زمانی به خودم اومدم که همشون دست 
 ازخوردن کشیده بودن ومن همون برش کوچیک روخورده بودم لبخندزدم وگفتم

 ممنون خیلی خوشمزه بود_

 نوش جونت عزیزم ولی توکه چیزی نخوردی_

 نمیخورم بابت همه چی ممنونمن شبازیادشام _

نوش جونت عزیزم ،غزاله مامان باشایلیبرید تواتاق استراحت کنید خسته اس _
 انگار

سریع موافقت کردم وازجام بلندشدم وبه همراه غزل برگشتم تواتاق روتخت 
 درازکشیدم که روی زمین دوتاتشک پهن کرد

 بیا رو تشک بخواب خانوم خسته_

 دشدم روی تشک درازکشیدم غزاله کنارم درازکشیدسرتکون دادم وازجام بلن

 انقدرفکرنکن مغزت میترکه ها_
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 دلم داره از استرس میترکه_

 وای توروخدا به هیچی فکرنکن اینطوری بهترنیست_

 سرتکون دادم و به پهلوی سمت چپم درازکشیدم وباافکار درگیر چشم بستم

 باصدای غزل چشم بازکردم

 پاشو دیرشد بریم مدرسه_

تکون دادم ازجام بلندشدم ازکوله ام مسواک برداشتم و به طرف سرویس اتاقش سر 
رفتم واردسرویس شدم بهدانجام کارای مربوطه ومسواک زدنم ازسرویس خارج 
شدم ازکوله یونیفرمم روبرداشتم وتنم کردم جلوی اینه ایستادم ومشغول بستن 

روبازکردم برس رواز  دکمه های مانتوم شدم بابستن دکمه های مانتوم کش موهام
کوله ام برداشتم و موهام روبه سختی شونه کردم وبافتم مقنعه مشکی رنگم رو 
سرکردم ووسط موهام گذاشتم باعطرم دوش گرفتم ساعتم رودورمچ دستم بستم 
ازجلوی اینه کناررفتم زیپ کوله ام روبستم ویه بندکوله ارو روی شونه ام انداختم 

 و روبه غزاله لب زدم

 م من اماده امبری_

 سرتکون داد وباخم ازاتاق خارج شدیم که نگاهم کردوبامهربونی همیشگیش گفت

 بریم صبحانه بخوریم_

 من اهل صبحانه نیستم_

 امروزبه خاطرمن بخورخواهش میکنم_
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به اجبارسرتکون دادم وهمراه غزاله واردسالن غذاخوری شدیم بادیدن احسان، 
 اله نشستم مادرغزاله مهربون نگاهم کردوگفتپدرمادر غزاله سالم کردم وکنارغز 

 عزیزم دیشب خوب خوابیدی؟؟_

 لبخندزدم ولب زدم

 بله ممنون_

 خب خداروشکر؛مشغول شو_

سرتکون دادم وازسرناچاری لیوان شیر رو تودستم گرفتم وکمی نوشیدم لقمه 
کوچیکی از عسل گرفتم وخوردم بیشترخودمو سرگرم خوردن شیرنشون میدادم 

 رخوردن غزاله تمومی نداشت به همین خاطر بامکث لب زدماماانگا

 دست همگی دردنکنه_

 روبه غزاله که داشت لقمه نون و خامه مربا میخوردلب زدم

 غزاله پاشو دیگه بسه چقدر میخوری_

 باقی لقمه ارو تو دهنش گذاشت وازجاش بلندشد

 بریم_

 سرتکون دادم وروبه پدرمادر غزاله واحسان لب زدم

 ه تون فعالخدافظبااجاز _

سرتکون دادن و منوغزاله ازشون دورشدیم جلوی درب ورودی وخروجی کفشامون 
روپامون کردیم ازخونه خارج شدیم به طرف مدرسه حرکت کردیم اروم قدم 

 برمیداشتیم که غزاله گفت
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 شایلی_

 بله_

 حالت خوبه_

 خوبم چرااینومیپرسی_

 حس میکنم ناراحتی_

 یزی رودارن ازم پنهون میکنناره ناراحتم چون حس یه چ_

 مثالچیو_

 اینکه یهو رفتن شمال میگن نگران نباش امرخیره نگرانم میکنه_

 بانگرانی جواب سوالتوپیدانمیکنی فقط خودتو اذیت میکنی پس بهش فکرنکن_

 دارم سعی میکنم که بیخیال باشم ولی نمیشه_

س واردسالن بارسیدن جلوی مدرسه واردحیاط مدرسه شدیم باخوردن زنگ کال
مدرسه شدیم وسرکالسمون رفتیم کنارهم نشستیم ومنتظر دبیربودیم که بعدبیست 
دقیقه ناظم اومد سرکالس به احترامش ازجامون بلندشدیم که سرتکون دادواشاره 

 کردبشینیم سرجامون نشستیم که لب زد

 امروز دبیرتون نیومده_

 زد بااین حرف کالس رفت روهوا که محکم کوبید رومیز ولب

 چخبره مگه شمابچه دبستانی هستین که جیغ وداد راه میندازین_

 به غزاله اشاره کرد
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 صرمدی بیااینجا_

 غزاله اروم ازجاش بلندشد وبه طرفش رفت

 بله خانوم_

 بگیر بیاA3 برگه۳۷برواز خانوم پرورشیتون _

 چشم_

غزاله که از کالس خارج شدمنم اروم سرم رو رومیزگذاشتم وچشم بستم 
رو A3 ندقیقه غزاله کنارم نشست وناظم هم مشغول پخش کردن برگه هایبعدچ

 روی میزهای بچه هامی گذاشت ولب زد

خب به جای اینکه بیکاربشینید یه طرح بزنید زنگ که خورد طرح هاتون وتحویل _
 میگیرم

 خانوم هرطرحی بود مشکلی نیست_

 طرح ازاده مشکلی نیست_

م جامدادسم روروی میز گذاشتم و مشغول بدون اینکه به حرفای بچه هاگوش بد
طرح زدن روی برگه سفید شدم اونقدر غرق طرحم بودم که زمانی به خودم اومدم 

 که زنگ تفریح خورد

 مدادم رو روی برگه گذاشتم که غزاله بابهت طرحم روتودستش گرفت ولب زد

 این که چهره مهراده مونمیزنه با عکسش_

حم نگاه کردم خیلی شبیه مهرادبود شبیه که نگاهش کردم وسرتکون دادم به طر 
 نه طرح خودمهرادبود
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 لبخندرولبم نشست که باقرارگرفتن ناظم بداخالق کنارمون هردو خفه شدیم

 خب طرح هاتون بدیدبه من_

 روبهش جسورلب زدم

 طرحم روببینید ولی طرحم وخودم میخوام_

 ابروهاش روباالانداخت وباپوزخندلب زد

 ه فکرمیکنه چی کشیدهباشه فعالنشون بد_

 طرحم روازدست غزاله گرفتم و روی میزگذاشتمش که بادیدنش بابهت نگاهم کرد

 اینوخودت کشیدی_

 دست به بغل نشستم

 فکرکنم همینطوره_

 کالس طراحی میری ؟؟کشیدن چهره به این خوبی حتما باید کالس رفته باشی_

 کالس نرفتم_

نیست مثل خود عکس واقعی پس چطورانقدر خوب کشیدی اصال شبیه طرح _
 واضح و خوبه

خب شنیدین که میگن چیزی که ازته دل بیاد به دل میشینه حکایت این طراحی _
 این طرح از ته دلم اومده وخب به دل نشسته

 دوسش داری_

 باتعجب وکمی خجالت نگاهش کردم لبخند زدودستش رو روشونه ام گذاشت
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از موهاش تا حالت چشماو لبش  نمیخواد خجالت بکشی وقتی انقدر دقیق حتی_
 کشیدی معلومه که عاشقشی !!اون چی دوست داره؟؟؟

 بااین حرفش قلبم اتیش گرفت اشک توچشمم حلقه زدولب زدم

 نه اون هیچ حسی بهم نداره_

بادلسوزی نگاهم کردوازمون دورشد بارفتنشسر رومیز گذاشتم وزدم زیرگریه به 
 کردم و لب زدم  طرحم نگاه کردم اشکم روباکف دستم پاک

 چه فایده وقتی دوسم نداره غزاله_

 غصه نخوراجی درست میشه_

 باغم نگاهش کردم

 فکرنکنم چیزی درست بشه_

تااخر مدرسه دیگه ازاون حال وهوادرنیومدم بعداینکه تعطیل شدیم ازمدرسه خارج 
شدیم به خواست من با دربست برگشتیم خونه غزاله اینا وبعدازسالم کردن به 

 وارداتاقش شدیم وروتختش درازکشیدم مادرش

 خیلی خسته ام میخوابم توبرونهاربخور_

 پس توچی_

 من فعالمیل ندارم یکم میخوابم_

سرتکون دادوبعدازعوض کردن لباسش ازاتاق خارج شد منم ازجام بلندشدم ولباسم 
روبایه تیشرت صورتی سنگ کاری شده وشلوار مشکی عوض کردم دوباره روتخت 

 و چشمام روبستمدرازکشیدم 
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بابازشدن یهویی در شوکه ازصدای دربیدارشدم که بادیدن غزاله که وسط اتاق 
 ایستاده ترسیده دست روقلبم گذاشتم ولب زدم

 چیشده غزاله_

 ببخشیدترسیدی؟؟_

 اره زهره ترک شدم بیخیال چیشده حاال_

 خاله ام اینا دارن از تبریزمیان اینجا_

 باحس شرمندگی نگاهش کردم

 شید منم شدم مزاحمتونببخ_

 !!وااین چه حرفیه ؟؟؟من یکم زیادی خوشحال شدم یهوپریدم تواتاق_

 سرتکون دادم ودوباره روتخت درازکشیدم که لب زد

 پاشویه اب به دست وصورتت بزن باهم بریم بیرون_

 من دیگه کجابیام ؟؟حاالالزمه باشم_

 معلومه که الزمه_

ه طرف کوله ام رفتم یه شومیز یقه قایقی سرتکون دادم و ازتخت پایین اومدم ب
مشکی کارشده باشلوار همرنگش برداشتم حوله ام روهم برداشتم وبه طرف حمام 
رفتم واردحمام شدم ودروقفل کردم لباسام رودراوردم و دوش اب سرد روبازکردم و 
زیردوش ایستادم ازبرخورد اب سرد به تنم لرز توتنم نشست اما کم کم عادت کردم 

م کش موهام روبازکردم وموهام دورم ریخت بعداینکه کامل موهام خیس خورد ارو
با شامپومخصوصم موهام روکامل شستم وبعد هم حسابی بدنم وبرق انداختم 
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بعداینکه یه دوش حسابی گرفتم ازحمام خارج شدم باحوله بدنم روخشک کردم 
ف بعدلباسام روپوشیدم موهای خیسم باحوله تقریباخشک کردم به طر 

میزکنارتخت رفتم و گوشیم رو برداشتم بادیدن ساعت چشمام گردشد ساعت 
شب بود اووووو چقدرخوابیدم من به طرف اینه رفتم به خودم نگاه کردم خیلی ۷

بی روح به نظرمیرسم ازکوله ام کیف ارایشم روبرداشتم وروصندلی جلواینه نشستم 
باکرم پودرخوب صورتم اول صورتم روباپد تخم مرغی صورتیم خشک کردم وبعد 

رو پوشوندم خط چشم ظریف و مدل گربه ای پشت چشمام کشیدم ریمل ضدابم 
رو به موژه هام کشیدم کمی رژ گونه قرمز خیلی کمرنگ به گونه ام کشیدم رژ قرمز 

ساعته ام روبه لبم کشیدم برس روازکوله ام برداشتم عطرشکالتم 24اتیشی مات مایع
رس روتو موهام فروبردم و همه اروبه ارومی برس روکمی روبرس اسپری کردموب

کشیدم موهای نم دارم شبیه بابلیس ریزبود خیلی زیبا بود همه ارو دورم رهام 
کردم باعطرم دوش گرفتم وازجام بلندشدم گوشیم روتودستم گرفتم واروم ازاتاق 
خارج شدم به طرف سالن پذیرایی که غزاله ومادرش نشیته بودن رفتم بادیدن 

اله که کت دامن یاسی رنگی تنش بود وارایش کاملی روصورتش انجام داده بود غز 
وموهاش هم دورش بود لبخندزدم مادرش کت دامن کارشده سورمه ای رنگی 
 تنش بود وارایش زیبایی روصورتش بودهردوبادیدنم لبخندزدن که اروم سالم کردم

 سالم_

 سالم عزیزم حالت خوبه_

 ممنون_

 گرسنه نیستی_

 فعالگرسنه نیستمنه _
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غزاله بهم اشاره کردکنارش بشینم که منم سریع نشستم سرش روب گوشم نزدیک 
 کرد

 چه خوشگل شدی_

 بالبخندلب زدم

 توهم جیگرشدی_

 وای خیلی ذوق دارم اخه عاشق خالمم_

 چه خوب مثل من_

 اهوم خاله ام ماِه ماه_

 خدابرات نگهش داره_

 فدات همچنین_

 زدم گوشیم رو روشن کردم ولب

 بیا تااونامیان چندتاسلفی بگیریم_

 باشه_

دوربین گوشیم رو تنظیم کردم وچندتا عکس سلفی خوب باژستای مختلف گرفتیم 
که تواخرین عکس احسان باالسرمون ایستاد وعکسمون سه نفره شد گوشی 
روخاموش کردم که کنارمون نشست یه نگاه کلی بهش انداختم کت شلوار خوش 

ی سورمه ای با پیراهن سفید صورت شیش تیغ کرده ش و دوخت وفوق العاده
بوی عطرش زیربینیم پیچید چه بوی خوبی داشت عطرش بوی شیرین وخاصی 

 بود مثل خودش !!!!بالبخندنگاهم کردولب زد



  

 

377 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 چطوری؟؟_

 خوبم ممنون توچطوری؟؟_

 منم خوبم_

 خداروشکر_

 حالت خوبه_

 اره خوبم_

 خیلیم خوب دیشب یکم نگرانت بودم_

 میدونم!!!ببخشید که باعث نگرانیت شدم_

 ازاین حرفانزن خوشم نمیاد_

لبخندزدم وسرتکون دادم که صدای اف اف باعث شد سکوت کنیم مادرغزاله ازجاش 
بلندسدوبه طرف اف اف رفت منو غزاله و احسان ازجامون بلندشدیم که در خونه 

وش اندام بازشد ویه خانوم جوون همسن وسال مامان غزاله بایه دختر خ
وسفیدپوست بایه پسر هیکلی مثل احسان که خیلی خوشتیپ بود ویه مرد همسن 
وسال همون خانوم که مشخص بود خاله غزاله اس به طرفمون اومدکنارمون 
ایستادن که غزاله اول توبغل خاله ش فرورفت وبعداز اینکه حسابی بوسیدش از 

خاله اش نگاه کردم یه بغلش خارج شد وبعد باشوهرخاله ش دست داد به دختر 
دختر قدبلند و توپر باپوست سفید و صورت کشیده اما پر چشمای تیله ای درشت 
لبای قلوه ای وخوش فرم و موهایی که هایالیت شده بود باغزاله روبوسی کردوبعد 
 بااحسان دست داد سعی کردم ریلکس باشم وگاف ندم لبخندزدم وبهش نگاه کردم

 سالم خیلی خوش اومدین_
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 بخندمهربونی زدولب زدل

 سالم عزیزم خوبی شایلیجون_

 باتعجب نگاهش کردم

 منو میشناسید_

 لبخندش پررنگ ترشد ولب زد

معلومه که میشناسمت غزاله انقدرازت تعریف میکنه که هممون تورومیشناسیم _
 عکسای دونفرتون ودیدم

یه پسر با باخجالت سرتکون دادم که باحس نگاهی روم اروم سرم روباالاوردم که 
پوست برنزه چشمای درشت عسلی تیره لبای گوشتی مردونه موهای خرمایی لخت 
و بینی خوش فرم وقلمی مردونه وصورت مردونه باکت شلوار شیری رنگ 

 بالبخندنگاهم میکرد برای اینکه فکرنکنه پسرندیدم اروم لب زدم

 سالم خیلی خوش اومدید_

 لبخندزدکه روگونه ش چال کوچولویی افتاد

 سالم خیلی ممنون_

صدای جذاب وخوبی هم داشت و نگاهش بد نبود ازارم نمیداد مثل نگاه احسان 
بود مهربون و بی هیچ حس بدی سرتکون دادم وبابفرمایید خاله وعمو 

 پدرومادرغزاله همه کنارهم نشستیم منو غزاله کنارهم بقیه هم کنارهم

 دخترخاله غزاله بالبخندنگاهم کرد

 ی نهمنو نمیشناس _
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 سرم روبا خجالت به معنی نفی تکون دادم

 خب حق داری!!به هرحال من سولمازم دوسال ازشمابزرگترم_

 سرتکون دادم

 خیلی خوشبختم_

 منم همینطور_

 ازجاش بلندشدوبه طرفمون اومد کنارمنوغزاله نشست

 خب ازخودتون بگیدبرام ازدرستون_

 چی بگیم_

 درساسختن یانه_

 خداروشکرنه_

 هم کردبالبخندنگا

 درس خونی نه_

 سرتکون دادم

 ازقیافه ت مشخصه خب دیگه چخبرا_

 واالخبرخاصی نیست_

 ازخودت وحسام بگو_

 منو داداشمم مشغول درس وکار_
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 به پسری که کنار احسان بود اشاره کردپس اسمش حسامه غزاله بالبخندلب زد

 دانشگاه چطوره_

 عالی خوبه خوب_

 حسام چی_

 تازه معاون شدهحسامم تو بانک مشغوله _

 مبارکه_

 منم به اجبار لب زدم

 تبریک میگم_

 مرسی عزیزم_

 اونقدرمهربون رفتارمیکردکه ناخوداگاه خیلی دوسش داشتم

 چراانقدر دیراومدین چندهفته اس منتظرتونم_

دیگه یکم طول کشید واقعیتش اومدیم برای درمان بابا کمرش اذیتش میکنه _
 دیگه مجبورشدیم بیایم

 ی کردینخوب کار_

غزاله وسولمازحرف میزدن ومن مثل چوب خشک فقط نگاه میکردم حس اضافی 
بودن بدجور بهم دهن کجی میکرد خب واقعیتم همین بود درسته من دوست فاب 
غزلم اما دیگه قرارنیست تومهمونی های خونوادگیشونم باشم که !!!سعی کردم اروم 

بدجور تیرمیکشید اروم ازجام باشم امااین بغض لعنتی یکم اذیتم میکرد قلبم 
بلندشدم با ببخشیدبه طرف اتاق غزاله رفتم وارد اتاق شدم وروتخت نشستم دستم 
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رو روی قلبم گذاشتم دردش مجبورم کرد ازکوله ام قرصام روبردارم وازهرکدوم یکی 
تودستم بذارم لیوان روی میز روازپارچ اب پراب کردم قرصارو تودهنم گذاشتم 

دم که حس کردم صدای پامیادتندازجام بلندشدم وجلوی اینه وباکمی اب خور 
 ایستادم که دراتاق بازشد اروم به طرف دربرگشتم بادیدن غزل لب زدم

 چیشده_

 نگرانت شدم چرااومدی تواتاق_

 اومدم سرویس داشتم برمیگشتم_

 اهان خیله خب بیابریم_

افه شدم که سرتکون دادم واروم همراهش از اتاق خارج شدم وبه جمعشون اض
 خاله لب زد

 غزاله ،شایلی جان،سولمازخاله جون بیاین کمک میزشام وبچینیم_

سرتکون دادم وازجام بلندشدم وبه همراه سولمازوغزاله به طرف اشپزخونه رفتیم 
وارداشپزخونه شدیم ظرفای الزم رو بردیم رومیز توسالن غذارخوری چیدم توی 

چنگال وکارد گذاشتم غزاله لیوان  هربشقاب یه دستمال سه گوش قرمز وقاشق
هاروچید سولماز ظرف مرغ رواورد منو غزاله هم دیس برنج وساالد رواوردیم سولماز 
دیس کباب گوشت تیکه ای وجوجه کباب رو روی میز گذاشت من پارچ دوغ و 
غزاله پارچ نوشابه ارو روی میز چیدیم سولماز شمع های روی میز رو روشن کردکه 

 خاله لب زد

 بفرمایین سرمیز شام !!شام اماده س_
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اول پدرغزاله و پدرسولماز اومدن وکنارهم نشستن بعد خاله و خواهرش کنارهم 
نشستن دراخر احسان و حسام کنارهم نشستن منو سولماز وغزل هم کنارهم 
نشستیم که همه مشغول خوردن شدن گرسنه ام نبود اما به اجبار یکم ساالد وسه 

قابم گذاشتم و اروم مشغول خوردن شدم فکرم مشغول مامان تیکه کباب مرغ توبش
بابا وشادی بود اوناشمال بودن من توخونه رفیقم تنها قلبم فشرده شد همیشه 
تنهابودم همیشه!!!! بغض لعنتی به گلوم چنگ میزد به اجبار لیوانم روپر اب کردم 

اوردم بادیدن وکمی ازاب روخوردم که سنگینی نگاهی روحس کردم اروم سرم روباال
نگاه خیره حسام خجالت زده سرم روبه زیرانداختم تا تموم شدن غذا سرم 
روباالنیاوردم ومشغول بازی کردن با غذام شدم بعداینکه همه غذاشون روخوردن 
منو غزاله وسولماز ازجامون بلندشدیم و ظرفاروبردیم تواشپزخونه به سولماز وغزاله 

 ستم کردم ولب زدمنگاه کردم ودستکش ظرف شستن رو د

 خب شماهابرید پیش بقیه من ظرفارومیشورم_

 غزاله بااخم لب زد

 واچه کاریه طرفارومیذاریم توماشین دیگه_

من شستن ماشین ظرفشویی روقبول ندارم بعدشم ظرفا خیلی چربن بادست _
 شسته بشه بهتره

 خب بیاکنارمن میشورم_

 چرا فکرمیکنی خوب نمیشورم_

 حثه اینه که ظرفازیادننه بحث این نیست ب_

 بالبخندسرتکون دادم
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خیله خب هروقت خسته شدم صداتون میکنم بقیه اش رو تو سولمازجون _
 بشوریدخوبه

 قول_

 قول حاالبرید دیگه_

باکمی مکث هردواز اشپزخونه خارج شدن شیراب گرم روبازکردم ومشغول شستن 
طول بدم تازمان  ظرفاشدم حداقل یکم کمترمزاحمشونم بهتره ظرف شستن رویکم

بیشتری کنارشون نباشم مثل همیشه توهرجمعی مزاحمم !!!هرتیکه ظرف رو 
چندبارمیشستم و شستن ظرفا سه ساعت طول کشید وباالخره تموم شد دستکش 
هارو ازدستم دراوردم و سینی نقره ای روبرداشتم استکان های کوچیک روتوسینی 

خارج شدم به طرف جمعشون رفتم  چیدم و ازچای تازه دم پرکردم واز اشپزخونه
 خاله بادیدنم لب زد

 خسته نباشی عزیزم ببخشید همه اروتنهاشستی_

 لبخند خجولی زدم

 این چه حرفیه کاری نکردم که_

سینی چای رو اول به طرف عمو بعد خاله گرفتم که اشاره کردن اول به مهمون 
لب بودگرفتم که  هاشون تعارف کنم اول به مردی که سن وسال عموبود ولبخندبه

 یه استکان چای برداشت وبامهربونی لب زد

 دستت دردنکنه دخترم_

 نوش جان_



  

 

384 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

بعد به همسرش چای تعارف کردم سینی چای رو به طرف حسام گرفتم که نگاه 
خیره اش روحس کردم وباکمی مکث استکان چای روبرداشت وتشکرکرد چیزی 

 ستم که با اخم لب زدنگفتم و بعدازتعارف کردن به همه کنار غزاله نش

 قراربودصدام کنی که_

 گفتم اگه خسته شدم_

 مگه میشه اونهمه ظرف شست وخسته نشد_

 ولی باورکن خسته نشدم اتفاقا کلی کیفم کردم_

 دروغگو_

 به جون خودم راست میگم_

 هزاربارگفتم جون خودتو قسم نخور_

 خیله خب حاال_

توگالری میچرخیدم که بادیدن چیزی نگفت که گوشیم روتودستم گرفتم وبی هدف 
 عکسمون بادلتنگی نگاهش کردم

 !!!!!دلم براش خیلی تنگ شده خیلی

به عکس نگاه کردم و یاد طرح امروزم افتادم فردا حتمابایدبراش یه قاب بخرم 
بااین فکرلبخندرولبم نشست و گوشی رو خاموش کردم و فنجون چای رو از روی 

وردن چای خاله بامهربونی روبه خواهرش میزبرداشتم وکمی ازش نوشیدم بعدخ
 لب زد
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خب دیگه رفع دلتنگی بمونه واسه روزای بعد برید استراحت کنیدکه حسابی _
 !!!خسته اید

 منم سریع ازجام بلندشدم وروبه بقیه لب زدم

 شب همگی خوش_

به طرف اتاق غزاله رفتم وخسته وارد اتاق شدم خودم رو روی تخت پرت کردم 
 دراتاق بازشدوچشم بستم که 

 خوابی_

 چشم بازکردم وبه غزاله نگاه کردم

 نه ولی میخوام بخوابم_

 باشه اجی شبت بخیر_

 رخت خوابش روپایین پهن کردو اونم خوابید

 چشم بستم وخوابیدم

صبح زودترازغزل بیدارشدم وبعدازنجام کارای مربوطه سریع اماده شدم و اروم 
 دستم رو روی شونه غزل تکون دادم

 پاشو دیرمون شداغزل _

 هاا_

 میگم پاشو دیرشد_

 سریع سرجاش نشست
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 خوابمم میاد_

 باخنده لب زدم

 پاشو برو دست وصورتت و بشور خواب ازسرت میمره_

 هوووف نمیشه نریم_

 میل خودته فقط امروزباسجادپورکالس داریم بازم نمیخوای بری_

 باچشمای پف کرده ناشی ازخواب باتعجب نگاهم کرد

 ه ازسجادپوربدت میومدچیشده توک_

 سعی کردم جدی باشم

 ولی االن نظرم عوض شده عاشقش شدم_

 چییییی؟؟؟؟_

صورتش اونقدر بامزه شده بودکه نگو تعجبش خیلی برام جالب بود غزاله خوب 
منومیشناخت ومیدونست حسم نسبت به کسی عوض نمیشه حاال این حرکتم 

 خیلی براش غیرقابل باوربود حقم داشت

نستم تحمل کنم ترکیدم ازخنده که باجیغ ازجاش پرید وافتاد دنبالم که دیگه نتو
برای اینکه دستش بهم نرسه ازاتاق زدم بیرون که دیدم نه ول کن قضیه نیست 

صبح تو پذیرایی میدوییدم وغزاله باصدای خواب الود وخشمگینش ۷صبح ساعت 
 تهدیدم میکرد

 دعاکن دستم بهت نرسه که اگه برسه_

 افه ترسیده ای به خودم گرفتم وباصدای بچگونه ای لب زدمباخنده قی
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مثال چیکار میتونی ؟؟منو دعبا میتونی؟؟ اله خاله خرسه ؟؟؟)مثالچیکارمیکنی _
؟؟منودعوانیکنی؟؟اره خاله خرسه؟؟؟(بااین حرفم جیغ کشید وشیرجه زد به طرفم 

ازچشمم  و منوپرت کردروکاناپه وشروع کردبه قلقلک دادنم ازخنده زیاد اشک
میچکید که بادیدن قامت مردونه حسام که خواب الود با لبخندنگاهم میکرد خنده 

 رولبم خشک شد وباشرم وخجالت اروم لب زدم

 غزل بسه_

 باخنده نگاهم کردوگفت

 چرا هاننن به غلط کردن افتادی_

 فعال تمومش کن_

 نوچچ نمیخوام_

ستم کنترل کنم ازیه طرف بازادامه دادازیه طرف ازشدت قلقلک خنده امو نمیتون
 حضورحسام بدجورمعذبمم میکرد بالتماس لب زدم

 غزل بسه توروخدا_

باالخره کوتاه اومد و کنارکشیدکه سریع ایستادم غزاله برگشت بره تواتاق که بادیدن 
حسام باخنده سالم کرد وبعدبرگشت به طرف من باشیطنت ابروباالانداخت به 

سرمم باالنیاوردم به طرف در ورودی رفتم طرف اتاق رفت ازشدت خجالت حتی 
 وکفشام روپام کردم که غزاله اومد

 بریم_

 بدون حرف ازخونه خارج شدیم به طرف مدرسه حرکت کردیم که غزاله گفت
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 به خاطرحسام اونجوری سرخ شدی_

 بااخم نگاهش کردم

 خیلی بدشد غزل تواون وضع منوتورودید_

شتیم شوخی میکردیم؟؟گناه کبیره که وااامگه توچه وضعی مارودید ؟؟؟خب دا_
 نمیکردیم میکردیم؟؟؟

 به هرحال ابروم رفت_

 بیخیال بابا_

چیزی نگفتم بارسیدن به مدرسه وارد مدرسه شدیم ورفتیم سرکالسمون که 
سجادپور واردکالس شد بالبخند سالم کرد منو غزل بهم نگاه کردیم وخنده امون 

کرد به درس دادن بعد ازدوساعت درس روکنترل کردیم که بعدازکمی مکث شروع  
 دادن همینکه زنگ تفریح خورده شد قبل ازاینکه از کالس خارج شه روبه ماگفت

جلسه اینده امتحان نیم ترمتون رومیگیرم خوب بخونیدچون تاثیرزیادی تونمره _
 امتحان ترمتون داره !!خب دیگه خسته نباشید

کالس بیرون رفتن منو غزاله با خارج شدنش ازکالس بچه ها هم به سرعت از  
 توکالس موندیم روبه غزاله لب زدم

 خیلی بدشد حسام امروز منو تو رو اونجوری دید_

 بیخیال بابا حسام خودیه_

 االن باخودش میگه رفیق غزاله یه تختش کمه_

 غلط کرده رفیقای خودشیه تختشون کمه_
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 دیوونه_

 واالراست میگم خب_

ای رو برداشتم وبازکردم ورومیز گذاشتم ومنو عزاله سرتکون دادم و ازتوکیفم های ب
مشغول خوردن شدیم که بچه ها وارد کالس شدن یکی تو دستش ساندویچ بود 

 ویکی دیگه ازبچه ها چیپس

بااومدن معلم ادبیات خوراکی هامون روسریع جمع کردیم که بدون معطلی شروع 
ادومانکته نوشتیم کردبه درس دادن تا لحظه اخری که زنگ تفریح خورددرس د

 دستامون دردگرفته بود که باالخره گورشوگم کرد وعزاله با حرص لب زد

 خدا لعنتش کنه این پینوکیو رو دستم فلج شدانقدر نوشتم _

 منم همینطور ،راستی االن چه درسی داریم؟؟؟_

 زبان_

 وای خدا اصال حس زبان نیست_

 اهوم واقعا_

 لب زد بااومدن معلم زبان همه ساکت شدیم که

 خب اول یه پرسش کتبی میگیرم بعدادامه درس رو میدم_

برگه های امتحان روپخش کردبادیدن سوااللبخند رولبم نشست همه سواال اسون 
بود اونقدر اسون که همه اروسریع جواب دادم واولین نفربرگه امتحان رو تحویل 

س کردن دادم بعد ده دقیقه معلم امتحان هارو جمع کرد وشروع کردبه تدری
وباالخره تموم شد خسته ازجام بلندشدم وکوله ام رو روشونه ام انداختم و همراه 
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غزاله ازکالس خارج شدیم وبه سرعت ازمدرسه زدیم بیرون ازمدرسه که فاصله 
 گرفتیم روبه غزاله لب زدم

 غزل_

 جونم_

 بریم کارگاه قاب سازی برای طرحم یه تابلوبخرم_

 باشه بریم_

وجو باالخره کارگاه قاب سازی که ده دقیقه تامدرسه فاصله  همراه هم با پرس
داشت روپیداکردیم وارد قاب سازی شدیم بوی چوب توی هوا پخش شده بود 
وقابهای متنوعی بانقش ها وطرح های مختلف روی زمین ودیوار چیده شده بود 
 بادیدم پسر جوونی که سنش بیست و دو میخورد وقیافه معمولی داشت لب زدم

 الم خسته نباشیدس_

 سرش روباالاورد ونگاهم کرد

 سالم ممنون امرتون_

 طرحم رو ازکیفم دراوردم وروی میز بازش کردم

 برای این یه قاب میخواستم_

 یکم به طرح نگاه کردوبعد لب زد

 قاب چه طرحی باشه وچه رنگی_

 اومم سفید باشه وساده_
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ب سفید ساده برگشت قاب سرتکون دادوازکنارمون دورشدبعدازپنج دقیقه بایه قا
 روبه طرفم گرفت

 اگه میشه زحمت بکشید بذارید داخلش_

سرتکون داد وطرح رو داخل قاب گذاشت بادیدن طرح تواون قاب سفیدلبخندرولبم 
 نشست قاب روبه طرف غزاله گرفتم

 خوشگله ؟؟_

 اره خیلی_

 سعی کردم لبخندم رومخفی کنم ولب زدم

 ه؟؟خیلی ممنون هزینه اش چقدر میش_

 زل زدتوچشمام ازطرز نگاهش خجالت کشیدم که بالبخندلب زد

 قابل شمارونداره_

 سعی کردم جدی باشم مثل همیشه

 خیلی ممنون چقدرتقدیم کنم_

 صدتومن_

 سرتکون دادم و ازتوکوله ام کیف پولم روبرداشتم و دوتا تراول به طرفش گرفتم

 بفرمایید_

 از کارگاه خارج شیم که لب زد پول رو ازم گرفت قاب روبرداشتم وخواستیم

 ببخشید خانوم_
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 متعجب برگشتم به طرفش

 بله_

 شمامیتونید مثل همین طرح بازم بکشید_

 بااخم وپرسشی لب زدم

 چطور_

 میخواستم سفارش بدم_

 کامل به طرفش برگشتم

 ولی من این طرح و برای فروش نکشیدم_

ونید طرح های دیگه هم اگه من بخوام چندتا طرح ازاین بخرم چی جداازاون میت_
 بکشید

 طرح های دیگه مثال چه طرحی_

 به؟طرفمون اومد وگوشی سامسونگ نوتش روازچیبشدراورد وبه طرفم گرفت

به عکس نگاه کردم یه دختر همسن وسال خودم با موهای کوتاه پسرونه و اندام 
ظریف وصورت کشیده وپرش زیبابود خیلی زیبا چشمای درشت ابیش 

 نگاه از عکس گرفتم ادموجادومیکرد

 فکرکنم بتونم !!ولی نمیتونم ازاین طرح براتون بکشم_

 چرا_

 چون_
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 دلیلی پیدانکردم که لب زد

 فقط پنج تا ازاین طرح میخوام ویه طرح ازعکسی که بهتون نشون دادم_

 سرم روبه نشونه مثبت تکون دادم

 خیله خب ولی فقط پنج تا ازاین طرح بیشتر دیگه قبول نمیکنم_

 اشهب_

 خب لطف کنید این عکس رو به ایدی من بفرستید_

 سرتکون دادوبعد ازنوشتن ایدی تلگرامم به همراه غزاله از کارگاه خارج شدیم

 واقعامیخوای اینکاروبکنی_

 اره اشکالش چیه_

 هیچی_

 خب پی بیابریم وسایل موردنیازش روبخریم_

 بسته بیست تایی ورقهسرتکون دادوبه همراه هم وارد یه لوازم تحریری شدیم یه 
A3  خریدم چندتامدادطراحی و بعدازحساب کردن وسایل به همراه غزاله برگشتیم
 خونه

 بادیدن سولماز کنامادر غزاله و خاله اش لب زدم

 سالم_

همشون باخوشرویی جوابم رودادن که به همراه غزاله به طرف اتاقش رفتیم 
شکی دیشب عوض کردم قابی وارداتاق شدیم واباسام روباهمون شومیز وشلوارم
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که طرحم داخلش بود روروی زمین گذاشتم موهام رومحکم باالسرم بستم و یه 
برداشتم و بامداد شروع کردم به طرح زدن همون طرحی که جلوم بود  A3 برگه

نمیدونم چقدر غرق کشیدن شدم که باالخره تموم شد بادیدن غزاله که توسکوت 
 به من خیره شده بود لب زدم

 ورهچط_

 عالیه پاشو بریم نهاربخوریمبیا دومی روبکش_

 باشه_

طرح رو روی قاب عکس گداشتم وروی تخت قراردادم ازجام بلندشدم وکش 
وقوسی به بدنم دادم وهمراه غزاله ازاتاق خارج شدیم به طرف سالن غذاخوری 
 رفتیم بادیدن همه که گنتظرمادوتا بودن خجالت زده سربه زیرانداختم وسالم کردم
وجایی که دیشب نشسته بودیم کنارغزاله نشستم یکم برنج برای خودم کشیدم 
وکمی خورشت قیمه ارو روی برنج ریختم و اولین قاشق حاوی غذاروتو دهنم 
گذاشتم طعم دوست داشتنی قیمه باعث شد لبخند رولبم بشینه اماباحرفی که 

 خاله غزاله زد دست ازخوردن برداشتم وزل زدم بهش

 ن ازخونوادت چخبرشایلی جا_

نمیدونم چرااحساس کردم باکنایه اینوگفت البته حقم داشت اخه من چیکاردارم 
 توخونه رفیقم باشم اخمام رفت توهم باجدیت ولحن سردی لب زدم

 خوبن ممنون_

 خداروشکر_
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لبخندی بهم زدکه بی جواب چشم ازش گرفتم و دیگه نتونستم غذابخورم فقط 
غذاخوردن تموم شد وبااجازه ای گفتم وبرگشتم به اتاق  باغذام بازی کردم تااینکه

غزاله گوشیم رو ازروی میز کنارتخت برداشتم وشماره بابا روگرفتم بوق بوق بوق 
امابرنداشت وصدای زنه پیچید توگوشی مشترک موردنظردردسترس نمیباشد 

 عصبی گوشی روقطع کردم وشماره مامان روگرفتم که بعدچندبوق برداشت

اهی زنگ میزنی فاطمه همین االن به بابات زنگ زدی وقتی جواب نمیده چیه چر _
 یعنی کارداره دیگه

 بابغض لب زدم

 سالم_

 سالم چیه_

 میخوام برم خونه_

 تنهاتوخونه بمونی که چی بشه_

 اونجوری راحت ترم_

 چرا_

 معذبم خونه دیگران_

 خیله خب کلیدکه دستت هست بروخونه_

 باشه خدافظ_

م ووسایالم روتوکوله ام ریختم ازجام بلندشدم ومانتو جلوباز گوشی روقطع کرد
خاکستریم روباشال همرنگش برداشتم بعداینکه اماده شدم کوله ام رو روی شونه 
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ام انداختم گوشی روتوجیب مانتوم گذاشتم و قاب روتودستم گرفتم وازاتاق خارج 
 شدم

 اتعجب لب زدبه طرف سالن پذیرایی رفتم وکنارشون ایستادم که غزاله ب

 کجا ؟؟_

 سعی کردم جوری رفتارکنم که انگارمجبورم

 بابام زنگ زد گفت بروخونه_

 یهویی چرا_

 نمیدونم تصمیم بابای من اینجوریه دیگه_

 اخه نمیشه که_

 روبه مادرغزاله لب زدم

 بابت همه چی ممنون من دیگه بایدبرم_

 اخه_

 خدافظ_

ت کردم کفشام روپام کردم ازشون روبرگردوندم و به طرف درب خروجی حرک
وازخونه خارج شدم به طرف خونه حرکت کردم بعدیه رب رسیدم باکلید درخونه 
اروبازکردم وارد خونه شدم وبیحوصله وغمگین درب ورودی رو بازکردم وارد خونه 
شدم به طرف پله هارفتم وباسرعت ازش باالرفتم وارداتاق شدم قاب وکوله ارو روی 

م روعوض کردم نفس عمیقی کشیدم هیچ جا خونه خود ادم تختم گذاشتم ولباسا
نمیشه خب باالخره اونام دوست دارن جمعشون خودی باشه من اونجااضافی 
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بودم اشک چکید روگونه ام همین زودرنجیم داغونم کرده همین که رفتاربقیه برام 
مهم داغونم کرده به قاب روی تخت نگاه کردم با بغض چسبوندمش به خودم 

 م روبستم ولب زدموچشما

 کاش به جای همه ینداشته هام توروداشتم اما حتی توروهم ندارم_

باحرص کش موهام روبازکردم موهای فرم ریختن دورم طرحم رو از توکیفم دراوردم 
همون طرحی که کپی طرحی بود که توقابه اولین طرح وزدم طرح بعدی چهره اش 

تموم شد طرح بعدی روهم زدم  روهم برای سومین بار باعشق زدم وبعددوساعت
تاشب فقط طرح چهره مهراد کارم شده بود باالخره پنج تا طرح چهره مهراد تموم 
شد گوشیم رو روشن کردم ورفتم توتلگرام بادیدن یه پیام ناشناس سریع بازش 

 کردم که دیدم عکس همون دختره اس

کشید تاتموم بادقت به عکس نگاه کردم وشروع کردم به طرح زدن سه ساعت طول  
شد ولی کپی همون عکس بودبااین تفاوت که سیاه سفید بود تنهافرقش همین 

 !!!!!بودوبس

باخستگی طرح هارو زیرتخت گذاشتم وخودمو پرت کردم روتخت وچشمام 
 روبستم که باصدای گوشیم مجبور چشم بازکردم وگوشی روجواب دادم

 بله_

 رسیدی خونه؟؟_

 اره_

 تنهایی میتونی بمونی_

 ونقدربزرگ شدم که بتونم چندشب تنهابمونما_



  

 

398 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

 خیله خب پس گندباالنیارتامابیایم_

 پوزخند رولبم نشست

 کاری نداری_

 نه حواست به خونه باشه_

 خدافظ_

گوشی روقطع کردم و چشم بستم اصال نگران من نبودن فقط به فکراین بودن که 
 نکنه مشکلی درست کنم

 م چکیداشکام دوباره توچشمم جوشید وروگونه ا

از روتخت بلندشدم و به طرف لب تاپم رفتم روشنش کردم و اهنگ مهراب خال 
 روپلی کردم

انقدر غرق عشق میشی که تهش میگی غلط کردم من خیلی چیزارو نذر این جیگر 
 گوشه کردم

بزن خال صورتشو روی سمت چپ سینم خودش کم بود هرشب میخوام صورتشو 
 ببینم

 ب تاپ روزیادکردم وچشمام روبستمروی تخت درازکشیدم وصدای ل

داش خیلی بد اخالقی کاری کرد که از خودم بیذارم چرا نموند باهات من حیون گه 
 نمیدارم

یعنی هیچی نداری تو خونه سرت باهاش گرم شه فقط صد تا خاطره تو خونه کنج 
 قفس دارم
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 تک درخت باغم من شکسته ساقم چراغ خونه تو رفتی تاریکه اتاقم

 و کشتیو نه گذاشتی زندگی کنم به نظرت بعد تو من دارم زندگی میکنمتو نه من

 انقدر سردم کردی منو از عشق و از خودت که دیره دیگه بجای دلبستگی یخ بستم

 سالمتی همونروزی که قرار بود عکس دندون در اوردن بچمو واسه خیلیا بفرستم

 به اینجاش که رسید منم همراهش خوندم

ت میدونی جمله از کجا بود پروانه ای که جفت بالش توی همه چی بازیچه نیس
 دست بچه جاموند

یا باغبونی که تک درختش خشک میشه از ریشه نمیتونه قطع ارتباط کنه میره 
 نجار میشه

 چشمام روبستم مثل مهراب دادزدم

 مشتی اگه با ادبم ولوم نده غرورتو بخدا پاش بیفته باج میگیرم وجودتو

 ن از دنیا میبرمت همه بدیات رو هم چنده من یه جا میخرمتحق جهنمت با من م

یه ریز میبافتی که یروزی بدجوری دوست داشتی منو با توام حواس پرت خودم 
 اصال میشناسی منو

هزارو صد تا قطره اشک هرشب از رو پلکام کمونه میکنه بدجوری میباره خب 
 عشقه دیگه

 ش حرفای من بوداشکام میچکیدومن همراه مهراب میخوندم حرفا

 عجب مرگ زیبایی داره اینجوری خدافظی که یه آدم بمیره واسه ی خنده ی کسی
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زیر سیگاریم شکست اما غصه قیمتش نبود جوونیم بود که توش سوزوندم بسوزه 
 پدر بی کسی

تعصب یعنی منو بی غیرتی یعنی خودت صدتا صدتا زخم خوردم دل ندادم به 
 کسی

امحرم ببند باشه منم باور کردم اونجای آدم خالی گفتی مثل من چشماتو روی ن
 بند

شاید امشب که تو میری دیگه فردارو نبینم باشه من میرم ولی دلت میاد چشای 
 مادرمو نبینم

 بی خداحافظی اشکام پایین میاد غصه داره دلم گفتی بمیری راحتم

 دارم میرم دیگه آدم حرفاشو همیشه شوخی شوخی میگه

برگشت نداری من که میرم زیر خاک فقط بعد من مادرمو  عهد شکنی کردی راه
 تنهاش نذاری

 یادم نکنی نمک روی زخمش نذاری اجباری ندارم ترهم نمیخوام به موندت

 کنار این قلب شکستم دیگه اصراری ندارم تنها وصتم به تو اینه بهترینم

حداقل قد هرکی باب میلته میخواد انتخابت باشه بذار باشه اما بهم قول بده که 
 من دوست داشته باشه

رفتی نفهمیدی پشت سرت زمین خوردن تلخه اونکه غصتو میخوره تهش مادر 
 بدبخته
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یه حسی مثل گریه های مادر وسط نماز دیگه هیچی ندارم تو بگو از من به تو 
 رواست

بزن خالو که این غمگین ترین تصویر ازش باشه بزن خالو که دنیام هنوزم توی 
 چشماشه

 الو که این قرصا نبود راه فراموشی بزن خالو که من بیدار تو درگیر خاموشیبزن خ

بزن خالو بزن خالو بزن خال روی سمت چپ قلب درمونده ی من مهمون ناخونده 
 ی من

هنوزم پره عکساش روی دیوارای خونه ی من من از پرواز میترسم نکن گریه به 
 حال من

اری خیال میکردم هرچی شه منو تنها برات میکردم هرکاری که تو شاید دوستم د
 نمیذاری

من هرشب لنگ این قرصام که از یادم بری نامرد بزن خالو روی قلبم که اون قلبمو 
 تنها کرد

بزن خالو که من لمسش کنم هرشب روی سینم بزن خالو که تو تاریکی ام چشماشو 
 میبینم

لب من واسش روانی بزن خالو که تقدیرم همش یه بازیه بیخود بزن خالو که آخر ق
 شد

باتموم شدن اهنگ اهنگ بعدی مهراب پلی شدوتاخود صبح اهنگ گوش کردم 
واشک ریختم صبح باچشمایی که فرط گریه میسوخت ازجام بلندشدم وبه طرف 
سرویس رفتم وبعدشستن دست وصورتم ازسرویس خارج شدم کسل 
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چشمام که ازشدت  مانتوشلوارمدرسه ام روتنم کردم و جلوی اینه ایستادم بادیدن
گریه وبیخوابی قرمزومتورم بودپوزخندزدم و موهام رونبستم و مقنه ارو سرم کردم 
کوله ام رو روی شونه هام انداختم و طرح هارو تویه ساک مقوایی بزرگ گذاشتم 
وازاتاق خارج شدم کیلدم روبرداشتم و ازخونه خارج شدم اروم وبی رمق ازخیابون 

فکرمیکردم نمیدونم چقدر به زندگیم ودردام فکرکردم که میگذشتم به زندگی پوچم 
باالخره رسیدم به مدرسه واردمدرسه شدم که بادیدن غزاله جلوی درورودی مدرسه 

 نگاهش کردم که بادلخوری به طرفم اومد

 چرادیشب رفتی_

 نگاهش کردم نمیدونم توچشمام دیدکه بااخم لب زد

 چیشده_

 هیچی_

 چشمات چرا پرخونه_

 یشب تاصبح طرح هاروکشیدمهیچی د_

 یعنی انقدر واجب بودیه شبه همه اروبکشی_

 نمیدونم چرا ولی دوست داشتم زودترتموم شه وتحویلشون بدم_

 دیشب بارفتنت همه امون خیلی ناراحت شدیم_

 همراه هم توحیاط اروم قدم برداشتیم

 یه سوال ازت بپرسم صادقانه جوابمومیدی_
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صبح دردقلبم شروع شده بود ومنم باخودم لج ۴بیحال سرتکون دادم از ساعت 
کرده بودم وقرصام ونخورده بودم واالن داره شدیدترمیشه سعی کردم بی توجه 

 باشم به دردی که تووجودم رخنه کرده بود

 بگو_

 تو دیروز ازحرف خاله ام رنجیدی اره_

 بهش نگاه کردم ازکجافهمیده بود

 اره_

 باخاله بحث کردحسام امم اینو فهمیده بود وحسابی _

خاله ت حق داشت که ازم اون سوال وبپرسه خب برای هرکسی هم باشه سوال _
پیش میادکه این دخترکه دوست خواهرزاده امه چراباید چندروز توخونه خواهرم 
بمونه وپدرمادرش اصالککشونم نگزه حتی اون بچه های سرراهی هم باالخره 

 یکیودارن نگرانشون باشه

 ونکاروکنهخاله حق نداشت ا_

مقصرخاله ات نیست خونواده منن که منو مثل تفاله پرت کردن بیرون _
 اززندگیشون

 هعییی بیخیال بریم سرکالس

منتظرغزل نموندم وخودم واردکالس شدم وباغم سرجام نشستم که غزاله هم کنارم 
 نشست دستم روکه رومیزبود تودستش گرفت

 من ازطرف خاله ام ازت معذرت میخوام_
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 اه کردم غزاله مهربون من لبخند خسته وغمگینی روبهش زدمبهش نگ

واسه چی عذرخواهی میکنی واسه گناهی که خونواده خودم مسببش هستن واسه _
قلبی که اوناشکوندن !!!غزاله خاله تو فقط یاداوری کردکه من مثل یه اشغال 

لی توزندگی خونواده امم من قلبم ازخونواده ام شکسته اره ازحرف خاله ت خی
ناراحت شدم اما بیشترازخاله ت ازخونواده ام ناراحتم چون اوناباعث شدن خاله 
ت به خودش اجازه بده چنین حرفی بهم بزنه قدیمیاراست میگن که هرچی 

 !!!میخوری ازتِن نه غریبه

بااومدن دبیر سکوت کردیم من اصال حواسم نبود دبیرچی میگه تو دردام غرق بود 
ما من نمیخواستم قرص بخورم میخوام خودمو تنبیه کنم قلبمم بدجورتیرمیکشیدا

دلیلش هم معلوم نیست حتی نفهمیدم کی معلم ازکالس خارج شد فقط باخالی 
شدن کالس خسته وبادردجسمی وروحی سرم رو روی میزگذاشتم واروم اشکم 

 چکیدروی میزسرد چوبی

ردوبدل نشد تااخر ساعت مدرسه درد کشیدم ودم نزدم ودیگه حرفی بین منوغزل 
باشنیدن صدای زنگ خونه اروم وبه زوراز جام بلندشدم کوله ام رو روشونه ام 
انداختم و ساک طرحم رو تودستم گرفتم که غزاله هم همراهم اومد وباهم به طرف 
کارگاه رفتیم به کارگاه که رسیدم زبونم رو روی لبای خشک شده ام کشیدم سعی 

 رنذارهکردم عادی باشم و دردتو صدام تاثی

 سالم_

 باصدام اروم سرش رو باالاوردباتعجب نگاهم کردکه ساک رو روی میزگذاشتم

 اینم طرح هایی که میخواستین_

 باتعجب به طرفمون اومدوساک روبازکردوطرح هارو روی میز گذاشت
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چنددقیقه تا رسیدن به همون طرح دخترطول کشیدبعدکمی مکث روی طرح 
 شکیش قلبم فشرده شدسرش روباالاورد بادیدن چشمای ا

 ممنونم خیلی بهترازاون چیزیه که فکرشومیکردم_

 خواهش میکنم_

 کنجکاونیستی بدونی چرا ازتون خواستم این طرح وبکشید_

 نه_

 لبخندتلخی زدوگفت

 خیله خب باشه پس منم توضیحی نمیدم_

 سرتکون دادم ولب زدم

 خدانگهدار_

 شدیم غزاله نگاهم کردوگفت چیزی نگفت منم دست غزل وگرفتم وازکارگاه خارج

 چرا نخواستی بدونی چی میگه_

ازچشماش میشدفهمید قضیه ازچه قراره اوم دخترعشقشه اینومطمئنم _
 طرزنگاهش به اون طرح مثل نگاه من به طرح چهره مهرادبود

 چیزی نگفت که بعدبیست دقیقه رسیدیم جلوی درخونه امون روبه غزاله لب زدم

 نمیای داخل_

 نم من ازت خواهش کنم برگردی خونه امون قبول نمیکنیشایلی جو_

 لبخند زدم
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دفعه قبل اگه غرورم خوردشد دست خودم نبودامااگه بازم بیام اونجا خودم غرورم _
 و زیرپام گذاشتم میفهمی چی میگم؟؟؟

 سرش روتکون داد

 پس هرکاری داشتی بهم بگو باشه_

 باشه_

 هرساعتی بود مهم نیست_

 باش بروخونه سالم به همه برسونخیله خب نگران ن_

 باشه اجی مراقب خودت باش فعالخدافظ_

بارفتنش منم اروم وتروخونه شدم درورودی خونه اروبازکردم وبعدازکمی راه رفتن 
رکی کاناپه ولوشدم چنگ زدم رو قلبم خیلی دردمیکنه دردش دیگه داره ازکنترلم 

 !!!!دم لج باکی رو نمیدونمخارج میشه و نمیتونم تحمل کنم اماسرلج افتاده بو

روبرداشتم و کانال جم موسیقی رو زدم که اهنگ فرق نکن احمدسعیدی tv کنترل
 روپخش کرد

 من با چشمای تو رو راست ترم

 تا تو از چشات میفهمم معنی حرفاتو

 اگه ترکم کنی اونقد عوض میشم

 که دلم تنگ نشه برای حتی تو

 خبری غرق نکن لطفا خبرای بد برام داریو ساکتی منو توو بی
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 قسمت میدم اگه میشه با تصویری

 که ازت توو ذهنمه فرق نکن لطفا

 فرق نکن همان که بودی بمون که برای هردومون داره بد میشه

 قهر نکن ببین که فاصله ی میون ما

 دو نفر داره چقد میشه

 فرق نکن همان که بودی بمون که برای هردومون داره بد میشه

 فاصله ی میون ما قهر نکن ببین که

 دو نفر داره چقد میشه

 اگه دلشوره بذاره زنده میمونم ولی تا کی و چجوریشو نمیدونم

 هر بالیی سرم آوردی پذیرفتم

منو میبخشی اگه بی تو نمیتونم فرق نکن همان که بودی بمون که برای هردومون 
 داره بد میشه

 قهر نکن ببین که فاصله ی میون ما

شه فرق نکن همان که بودی بمون که برای هردومون داره بد دو نفر داره چقد می
 میشه

 قهر نکن ببین که فاصله ی میون ما

 دو نفر داره چقد میشه

 توچشمای اون پسر یه حسی بودمثل حسی که سالهاست توچشمای منه
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ازجام به سختی بلندشدم وبه طرف راه پله رفتم سه تا پله اولی روباالرفتم خواستم 
باالبرم که نتونستم و ازوردزانوم خم شد وافتادم روی پله اشکم ازدرد پله چهارم رو

روگونه هام سرازیرشدازاینکه تواین خونه درندشت تنهام بدون اینکه هیچکس 
کنارم باشه بیشتر دلم سوخت وهای های به حال وروزخودم زدم زیرگریه گریه 

کید تمام تنم کردم وازدردبه خودم نالیدم ازشدت درد عرق سردازسروروم میچ
 میلرزید هیچکس ونداشتم که به دادم برسه بی کس ترازهمیشه لب زدم

 خدایاکمکم کن_

به نرده چنگ زدم با ته مونده جونی که برام باقی مونده بود ازپله هاباالرفتم 
وارداتاقم شدم به سمت میزکنارتخت رفتم و ازداخل کیسه داروهام ؛داروهام 

زشدت ضعف روتخت درازکشیدم وبیجون چشمام روبالیوان اب روی میزخوردم ا
 بسته شد

باصدای تلفن خونه وزنگ موبایلم ناچارچشم بازکردم دردقلبم خیلی کم شده بود 
 امادلم میخواست بازم بهوابم اماصدای گوشی نمیذاشت به اجبارگوشی روبرداشتم

 بله_

 کوفت بله کجایی انقدر زنگ زدم من ؟؟؟_

 خواب بودم_

 ردن وخوابیدن کارمفیدی هم هست که انجام بدیخاک توسرت جزخو_

نگران من که _ میشه تمومش کنی این همه توهین وچیه چیکارم داری مطمئنا 
 نیستی چون ازمادری مثل توبعیده پس بگوچیه که انقدر زنگ زدی
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تن لشتو جمع کن وسایالتوجمع کن یه دست لباس خوب مجلسی بردار بااتوبوس _
 امشب حرکت کن بیاشمال

 درگم ومتعجب بااخم روتخت نشستمسر 

 چرا؟؟؟؟_

 بیا بعله برون مهراده_

 صدای مامان توگوشم اکوشد

بعله برون مهراده بعله برون مهراده بعله برون مهراده بعله برون مهراده بعله برون 
 مهراده

قلبم حس میکردم دیگه نمیزنه چی شنیدم خدایا چی شنیدم دستام شروع کردبه 
 لرزیدن

 اذلیلت کنه کجارفتیالووووو خد_

 باصدایی که اشکارامیلرزیدلب زدم

 بله_

شنیدی چی گفتم پاشوچمدونتوجمع کن بروترمینال ازادی برای امشب بلیط _
 بگیربیاشمال

 تنهاکلمه ای تونستم اززبونم خارج کنم این بود

 باشه میام_



  

 

410 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

باقطع شدن گوشی منم بیجون پرت شدم روی زمین دوزانو روزمین افتاده بودم 
شوکه به قاب طرحی که چهره مهرادبود زل زدم واشکام گوله گوله میچکید حس و

 میکردم به جای اشک خون ازچشمام میچکه روقلبم کوبیدم

 تموم شد مهراد داره دامادمیشه_

 دستام روتوموهام فروکردم وچنگ زدم به موهام جیغ ازته دلی کشبدم وهق زدم

نداره خدایا چرا چراداری جونموازم خدایا این امکان نداره نه نه این امکان _
میگیری چراااا مگه من چیکارکردم باتموم سردیش بیتفاوتیاش باهمه چی 
 کنلراومدم ودم نزدم اماطاقت این یکی روندارم خدا توروخدا بگو دروغه توروخدااا

یه ادم وقتی دیگه تمام ریسمان هایی که چنگ زده رو امتحان کرده اخرین 
 روبه خودش قسم بده خدایا توروخدا اینکارونکنالتماسش این که خدا

خواستم ازجام بلندشم اما پاهام یاری نکردن وخوردم زمین چهاردست وپابه طرف 
کمدم رفتم چمدون قرمز رنگ بزرگم روبرداشتم واشکام بی وقفه میبارید از توی 
کمدم هرچی مانتوداشتم توچمدونم چیدم به لباسای مجلسیم نگاه کردم حاالکدوم 
لباس وتو جشن مرگم بپوشم کدوم لباس وبپوشم وشب مرگم وجشن بگیرم پیراهن 
کارشده دنباله دار قرمز که باالتنه اش گیپوربود وپایین تنه اش کرپ بود روبرداشتم 
توی چمدون گذاشتم هرچی که دم دستم اومد رو توچمدون ریختم وزیپ چمدون 

کردم نه ونیم بود بی جون ازجام   رو بادستای لرزونم بستم به ساعت روی دیوارنگاه
بلندشدم مانتوشلوار مشکی رنگی تنم کردم جلوی اینه ایستادم و شال مشکی رو 
روی موهای پریشونم انداختم دستام حتی توان مهارکردن موهام روهم نداشت 
گوشی رو ازروی میزارایش برداشتم وشماره ازانس روگرفتم باصدایی ازشدت گریه 

 گرفته بود لب زدم
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هستم بهادری هستم بیزحمت یه ماشین برای ۱۱۳سالم خسته نباشید اشتراک _
 ترمینال ازادی میخوام

 چشم االن براتون میفرستم_

گوشی روقطع کردم و باچمدون ازاتاق خارج شدم هرقدمی که برمیداشتم بغضم 
بزرگترمیشد ازهرپله که پایین میومدم حس میکردم رودلم اهن گداخته میذارن 

 یگیرنوجونم وم

ازخونه که خارج شدم ماشین اژانس دم دربود نمیدونم راننده توصورتم چی دیدکه 
ازماشین پیاده شد و چمدون روازم گرفت وتو صندوق گذاشت بادستای بی جونم 
درماشین روبازکردم وسوارماشین شدم که راننده بدون فاصله توماشین نشست 

رتم روخیس کردن دیگه هیچ وحرکت کرد باحرکت ماشین بغضم ترکید واشکام صو
امیدی به این دنیای لعنتی ندارم هیچ امیدی خدایااا خودت تنهاامیدم وازم گرفتی 
توروبه بزرگی خودت قسم میدم نذار ببینم که کناریکی دیگه نشسته و همین االن 

 جونموبگیر به خودت قسم طاقت ندارم ببینم

 خانوم خانوم_

 با چشمای اشکی به راننده نگاه کردم

 رسیدیم نمیخواین پیاده شید_

سرتکون دادم وازکیفم پول دراوردم وکرایه اروحساب کردم و ازماشین پیاده شدم 
چمدونم رو کنارم گذاشت و بعدتوماشینش نشست ورفت به ترمینال ازادی نگاه 
کردم که پربود ازراننده ها که باداد مسافراروصدامیکردن دسته چمدونم روگرفتم 

رمینال حرکت کردم چندتا راننده ازم پرسیدن کجامیری که وبه طرف ورودی ت
اصالتوجه نکردم اشک ریختم تارسیدم به ترمینال واردترمینال شدم ترمینال 
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پربودازمردم به طرف باجه ای که مخصوص بلیط فروشی شمال بود رفتم وروبه 
 مرد فروشنده بلیط لب زدم

 شب میخوام۱۲یه بلیط برای _

 تکون دادباتعجب نگاهم کردوسر 

 وی ای پی_

 سرتکون دادم

 به ناِم؟؟؟_

 شایلی بهادری_

 تومن میشه۱۰۰هزینه اش _

 کیفم روبازکردم و دوتاتراول روی میزباجه گذاستم که بلیط روبه طرفم گرفت

 بشینید راننده خودش صداتون میزنه_

سرتکون دادم و به طرف صندلی های چیده شده رفتم ونشستم دستام رو روی 
 شتم وهای های زدم زیرگریهصورتم گذا

 مردم باتعجب نگاهم میکردن هیچی برام مهم نبودهیچی

باصدای گوشیم با دستای لرزون گوشیم روازجیب مانتوم دراوردم و به گوشیم نگاه 
 کردم بادیدن اسم شادی جواب دادم

 اجی حالت خوبه_

 باصدای بلندی زدم زیرگریه که نگران لب زد
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 شایلی!!شایلی خوبی؟؟؟_

 ارم میمیرم شادی !!!چرابهم نگفتی قراره چه بالیی سرم بیادد_

 حس کردم صداش میلرزه

 نمیخواستم ناراحتت کنم_

شادی دعاکن نرسم شمال دعاکن اتوبوسم چپ کنه من بمیرم بمیرم وپام نرسه _
 تا مرگ ارزوهامو مرگ عشقم رو ببینم توروخدا دعاکن

 هق هق میکردم و گوشی روقطع کردم

راننده برای حرکت اشک ریختم ومثل مار ازدرد به خودم پیچیدم که تا صدازدن 
راننده صداکردمسافرابرن سواراتوبوس شن باحس افتضاحی ازترمینال خارج شدم 
وبه طرف اتوبوس قرمز وی ای پی رفتم چمدونم روبه کمک راننده دادم 

بلیط  وبعدازتحویل شماره ی چمدون ازپله هاباالرفتم چون اولین نفری بودم که
خریدم اولین ردیف نشستم صندلی روبه پنجره اروانتخاب کردم ونشستم خیلی 
سریع اتوبوس پرشدازمسافرا راننده بعدازیه رب سواراتوبوس شد و شروع کردبه 
دورزدن وبعدازنیم ساعت حرکت کرد سرم روبه پنجره تکیه دادم و هق زدم سنگینی 

بود فقط یه چیزبرام مهم بود مرگ نگاه بقیه اروحس میکردم امادیگه برام مهم ن
 ارزوهام مرگ تمام سالهای عاشقیم

قلبم ازشدت دردمیسوخت انگارکه روی زخمم نمک پاشیده باشن میسوخت داشتم 
 فرومیپاشیدم

گوشیم رو ازکیفم دراوردم هنزفری هام رو توگوشم کردم واهنگ معین شمال پلی 
 شد
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 هوا ابری و من با چشمای تر

 یرم سفردوباره بدون تو م

 شبیه یه تصویر بی حس و حال

 دوباره بدون ِ تو میرم شمال

 با من حسرت پرسه تو اسکله

 کنار تو و کمترین فاصله

 با من عادت غرق ِ دریا شدن

 به عشق تو و توو دلت جا شدن

 اشکام بی وقفه میچکیدن روگونه ام ولبام ازشدت بغض ودردمیلرزید

 کدوم ساحل دنج پهلوی تو

 ی از بوی توبشینم پی رد

 صدف تا صدف موج ِ غم با منه

 دل تنگمو صخره پس میزنه

داشتم میمردم من مرگ وتو این لحظه داشتم تجربه میکردم به خدا مرگ اسون 
 تربود تا اینکه تواین لحظه قرارمیگرفتم خدا داغ گذاشتی رودلم چرا چرا

 کدوم ساحل دنج پهلوی تو

 بشینم پی ردی از بوی تو

 ج ِ غم با منهصدف تا صدف مو
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   دل تنگمو صخره پس میزنه

 چه وقتی کجا قایق لحظه هام

 منو میبره تا رسیدن به ماه

 شمال و غروب و ُمعمای تو

 کدوم روز خوب ِ تماشای تو

 امان از نم ِ جاده و بغض من

 میبارم برای سبک تر شدن

 کدوم ساحل دنج پهلوی تو

 بشینم پی ردی از بوی تو

 با منهصدف تا صدف موج ِ غم 

 دل تنگمو صخره پس میزنه

تا رسیدن به شمال یه لحظه هم اشک چشمم خشک نشد اشکام میریختن قلبم 
تواتیش این درد درحال سوختن بود باالخره رسیدیم به شهری که عاشقش بودم 
اماحاال متنفرم ازش متتفرم بی جون از پله های اتوبوس پایین رفتم وچمدونم رو 

رفتم همونجا یه راننده به طرفم اومدباگفتن مقصد چمدونم از کمک راننده تحویل گ
 روبرداشت وسوارماشینش شدم که حرکت کرد اشکام باز سرازیرشدن

 خدایا حتی حاضرنشدی بمیرم اخ خدااا

بارسیدن جلوی خونه مامانجون کرایه اروحساب کردم وپیاده شدم چمدون به 
م نمیدونستم باکدوم دست بادستی که میلرزید صورت خیس اشکم رو پاک کرد



  

 

416 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

دردم بمیرم وبسوزم درداینکه عشقم وبرای همیشه ازدست دادم یااینکه بایدازهمه 
این عشق روپنهون کنم صورتم روکه باشالم کامال خشک کردم زنگ اف اف روفشردم 
که در باصدای تیک بازشد وارد خونه شدم که شادی ازپله هادوییدپایین وبه طرفم 

 رودی ایستادم که منوتوبغلش گرفتاومد همونجا جلوی درو

 بمیره شادی برات بمیرم برات_

 مامان بابا کجان_

 رفتن مقدمات جشن رو فراهم کنن_

 !!!!!تنم از شنیدن کلمه جشن به لرزه دراومد جشن عروسی عشقم و جشن مرگ من

زانوهام توان نگه دوشتن وزنم رونداشت و خوردم زمین سرمای زمین تن لرزونم 
لرزه دراورد باورم نمیشه من برای عروسی عشقم اینجاباشم باورنمیکنم  و بیشتر به

خدا !!!خدا هرکس ونداشتم توروداشتم هیچکس وتودنیانداشتم ولی توروداشتم 
خدا ازت خواسته بودم عشقمو ازم نگیری چرا ؟؟؟چراتوهم منو فراموش کردی 

 چرااااا؟؟

 دست لرزون شادی شونه ام روفشرد

 میره پاشو االن بابااینامیرسن بدمیشهپاشو اجی برات ب_

 باچشمای پرشده م نگاهش کردم

شادی توخبرداشتی وبهم نگفتی چرا چرااینکاروباهام کردی چرا بهم نگفتی واسه _
چی داریدمیاین شمال بهم میگفتی قبل اینکه همه چی تموم شه ببینمش بهش 

اینکاروکردی توکه  بگم عاشقشم بگم چقدر برام عزیزه چقدر دوسش دارم چرا باهام
 میدونستی چقدر عاشقشم چراباهام اینکاروکردی چرا ؟؟
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 روزانوهاش نشست وبابغض نگاهم کرد

فکرمیکردی تاثیری هم داشت ؟؟؟به خدا تاثیرنداشت مهراد یکی دیگه ارو دوست _
داره یکی که چندساله باهاش رفیقه باگفتن حست بهش فقط غرورخودت و له 

 سی میدونی مهراد اصال حتی بهت فکرم نمیکنهمیکردی توکه بهترازهرک

اشک نه اشک نبود هرقطره ای که روگونه ام میچکید ذره ذره جونم بود وبس 
!!!شادی راست میگفت مهراد هیچ حسی به من نداشت این مثل روزبرام روشنه 

 اما نمیدونم چرا این دل وامونده این چیزاحالیش نیست

 پاشو تانیومدن_

شادی گوش کنم امانمیتونستم انگار عصب های حرکتیم به کل میخواستم به حرف 
 ازکارافتاده بود وفلج شده بودم قلبم دردمیکرد سرم رو روبه اسمون گرفتم

خدایا بهش بگو دیگه نزنه تاباچشمای خودم عشقم وکناریکی دیگه نبینم تو روبه 
 علی قسم به این قلب بگو دیگه نتپه

 ول وال گفتباشنیدن صدای زنگ خونه شادی باه

 بیا انقدر فس فس کردی ازراه رسیدن_

 دستمو چنگ زد

 پاشو دیگه_

 رنجیده و با درد لب زدم

 نمیتونم_

 باتمام زورش سعی کردمنوبلندکنه که باالخره موفق شد
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افتادم که شادی نذاشت با چندقدم به زور راه رفتم اما باز ازشدت ضعف داشتم می
 چونه لرزون لب زد

 ادقسمت میدم بروتواتاقت برو فعال ازاتاق بیرون نیا تارسوانشدیمتوروبه جون مهر _

قسمی که دادحکم جونم بود مگه میشه جون عشقم درمیون باشه وحرف گوش 
نکنم به هرسختی بود ازپله هاباالرفتم و وارد خونه شدم وسریع وارداتاق شدم سر 

 خته مخوردم پشت در بسته اتاق ازته دل زارزدم برای تمام ارزوهای سو

 باشنیدن صدای لیال قلبم بیشتراتیش گرفت که چندتقه به در خورد

 بازکن میخوام ببینمت_

وحشت زده ازجام بلندشدم منو بااین قیافه داغون ببینه اما دیگه برام مهم نبود 
ازکناردرفاصله گرفتم که دراتاق سریع بازشد و لیال باقیافه شاد وارداتاق شد توصورتم 

 زل زدولب زد

 م رسیدن بخیرسال_

 امابادیدن صورت عرق اشکم شوکه لب زد

 چیشده_

لبام لرزید واشکام پی درپی روگونه ام سرازیر شد سرم روبه معنی هیچی تکون 
 دادم که کنارم نشست و دستم و فشرد

 میگم چیشده توروخدا بگو_

 (هی...چی خو...بم)هیچی خوبم_
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اما االن برای چی دلیلش  شایلی قیافه ت مثل روزی که اقاجونم فوت شده بود_
 چیه

نمیدونستم چی بگم !!بهش بگم که عشقم داره جلوچشمام دامادمیشه وازدست 
 من هیچ کاری برنمیاد بهش بگم عشقم همون دایی توئه

چشم بستم واشکم فروچکید ولب بازکردم که بگم که صدای مضطرب شادی مانع 
 شد

ه میدونی که چقدردوست هیچی لیالجان یاد اقاجونت افتاده دلش گرفته اخ_
 داشت عروسی مهرادوببینه؟؟؟؟

قلبم بااین حرف شادی بیشتر اتیش گرفت راست میگفت پدرش عاشق این بود که 
مهراد وتو لباس دامادی ببینه ونتونست نشد اخ بمیرم برات کجایی ببینی شایلی 
 هم داره جون میده اماهیچ راهی برای نجاتش نیست کجایی ببینی دارم میمیرم

 دارن عشقمو ازم میگیرن

 لیال منو توبغلش گرفت وبابغض گفت

اجی توروخدا اینجوری گریه نکن دل منم میگیره ها توروخدا اقاجونم حالش خوبه _
اونم خوشحال که دایی داره دامادمیشه همیشه ارزوش بودکه دامادی دایی روببینه 

 خب مطمئنم االنم داره میبینه وکلی ذوق میکنه

بودم چون هیچ صدایی از گلوم خارج نشد و فقط اشک بود که  انگارالل شده
 ازچشمم میچکید

به شادی که بالتماس نگاهم میکردنگاه کردم خواهربیچاره من ازچی میترسی 
ازاینکه باعث رسواییتون بشم خیالت راحت من همچین کاری نمیکنم چون دیگه 
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اشقه اون کسیه که هیچ امیدی برای اینکارندارم چون مطمئنم که مهراد چقدر ع
انتخابش کرده وقلبم بیشتر اتیش گرفت یعنی چه شکلیه اخالقش چجوریه چی 

 داره که من ندارم چی داره که باعث شد مهراد ؛مهراده من انتخابش کنه

با اشک و دل شکسته ام به شادی نگاه کردم وبهش اطمینان دادم که قرارنیست 
 فتن شادی لیال دستم روتکون داداتفاقی بیوفته که شادی ازاتاق خارج شدبار 

میخوای ببینیش ؟؟نمیدونی که چقدر دایی دوسش داره ؟؟ازطرز نگاهش بهش _
 مشخص بود که چقدر عاشقشه

به لبای لیالچشم دوخته بودم و باهرکلمه ای که ازدهنش خارج میشد قلب منم 
 ازهم فرومیپاشید

 شایلی_

 بهش نگاه کردم

 اس باخودت اوردی فردامیترکونیمافرداشب جشن بعله برون داییه لب_

 اشک از کاسه چشمم پرت شدروگونه ام

توروخدادیگه گریه نکن راستی شادی برات ارایشگاه وقت گرفته منم باتومیام _
 همونجا

لیال تو چه دنیایی سیرمیکردومن تو چه دنیایی من تموم دنیام وداشتم ازدست 
 فردامیخواست بکنه حرف میزدمیدادم واون درباره ارایشگاه لباس و کارایی که 

 باته مونده جونم لب زدم

 من خیلی خسته ام میخوام استراحت کنم لیال_
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 باشه اجی بخواب شاید یکم اروم شدی_

سرتکون دادم که قبل ازرفتن بغلم کرد وبعدازاتاق زدبیرون بیجون کناردر درازکشیدم 
که ازغم زیاد ودستم رو زیر سرم گذاشتم اشکام روفرش میچکید نمیدونم چیشد 

 توعالم بیخبری فرورفتم

باتکونای دست کسی روشونه ام اروم چشم بازکررم چشمام میسوخت 
 چندبارچشمام روبازوبسته کردم تاچهره شادی رودیدم که نگران نگاهم میکرد

 اینجاچراخوابیدی ؟؟؟پاشو لباساتو عوض کن برو سرجات بخواب_

 ه برام پهن کرده بود اشاره کردبه تشک و بالشت وپتوگلبافت قهوه ای رنگی ک

اروم ازجام بلندشدم وبه زور مانتوشلوارم روبایه تونیک حریرمشکی ساده باشلوار 
جذب همرنگش عوض کردم کش موهام روبازکردم و بی رمق به طرف تشک رفتم 

 واروم درازکشیدم

توروخدا اروم بگیر اگه اینجوری ببیننت میفهمن تویه حسی به مهراد داشتی _
ط تورسوامیشی واسه مهراد که هیچ فرقی نمیکنه چون درهرصورت توانتخابش وفق

 نبودی یااینکه دوست داری ازروی ترحم مراسمش و بهم بزنه وبه تو ابرازعالقه کنه

وحشت زده به شادی نگاه کردم نه هرگزنمیخوام که مهرادترحم کنه بهم باید 
ایی باشه بایدمیدونستم میفهمیدم که تو قلب مهراد هیچوقت قرارنیست برام ج

 به پهلو چپم برگشتم و اشکم چکیدروبالشت واه عمیقی کشیدم

باصدای در فهمیدم که شادی رفته اروم ازجام بلندشدم گوشیم روازتوکیفم برداشتم 
و دوباره برگشتم سرجام گوشی رو روشن کردم رفتم توگالری وبه عکس خودمو 

چقدرنسبت به من سرده میشه مهرادنگاه کردم حتی توعکس هم میشه فهمید 
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فهمید هیچ حسی بهم نداره دلم از شدت غم درحال ترکیدن بود دلم میخواست 
 چشمام روببندم وبازکنم و بهم بگن همه چی خواب بود

اما هیچ چی یه کابوس تلخ نبودواقعیت بود حقیقتی که جونم رومیگیره بهش 
 !!!!! یقین دارم !!!یقین دارم که میمیرم

اشک ریختم و هر ثانیه جون دادم اماهیچکس نفهمید هیچکس تاخود صبح 
نفهمید دارم جون میدم صبح با دراومدن خورشید وقوقولی قوقوی خروس ها همه 
بیدارشدن سروصدای زیادی توخونه مادرجون بلندشدهمهمه هایی که نویدازشادی 

ورم میداد باپاهای لرزون ازجام بلندشدم و ازاتاق خارج شدم موهام پریشون د
 ریخته بود سرم روبه زیرانداختم و لب زدم

 سالم صبح همگی بخیر_

 همه جوابم رودادن مامان با حرصی که تولحنش مشخص بودلب زد

 وا این چیه پوشیدی ؟؟؟ ناسالمتی امشب جشن داداشته ها_

باشنیدن کلمه داداش وحشت زده و باقلبی که برای هزارمین باربه هزارتیکه تبدیل 
م سعی کردم صدام نلرزه وانگارخدا هنوزم هوای من وداشت که شد نگاهش کرد

 صدام نلرزید اما بدجور لحن حرف زدنم سردو تلخ بود

 لباسم چشه مگه ؟؟؟ تبریک میگم انشاالخوشبخت بشن_

 اینکه بگم خوشبخت بشن انگار جونم و داشتن ریزریزمیکردن

 رنگ لباسم چه مشکلی داره_

 مادرمهراد لب زد
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 !!!!بروعزیزم دست وصورتتوبشور بیاصبحونه بخوراذیتش نکن!!_

سرتکون دادم وبه طرف سرویس رفتم واردسرویس شدم و شیراب سردروبازکردم 
ومشت مشت اب سرد به صورتم پاشیدم اما داغ دل من بااین چندتامشت اروم 
نمیشه سرن روبردم زیراب واب سرد مستقیم به سروصورتم میریخت تاجایی که 

اب شد سرم رواززیراب کشیدم بیرون با بغض مسواک زدم وبعد  کل موهامم خیس
به خودم تواینه نگاه کردم چشمای ملتهب کرده وسرخم بهم دهن کجی 

 میکردوبیشتر قلبم و به دردمی اورد

با درد ازسرویس خارج شدم وبرگشتم تواتاق موهام رو باکلیپس جمع کردم صورتم 
توهال سفره صبحانه پهن بود ولیال  روبا حوله خشک کردم و ازاتاق زدم بیرون

کنارپدرمادرش مادر مهراد عزیز جون وباباجون مامان شادی دورسفره بودن باباهم 
که طبق همیشه خونه اون عزیزبود کنار شادی نشستم که شادی لیوان چای رو 
کنارم گذاشت لیوان چای روبه لبم نزدیک کردم وکمی خوردم تلخ بود وبدجور کامم 

 ما دست ازخوردن نکشیدم وتااخرخوردمروتلخ کردا

 شایلی جان سردردت خوب شد_

 به مادر مهرادکه این سوال وپرسیدنگاه کردم که ادامه داد

 شادی گفت دیروز ماشین گرفتت حالت بده االن خوبی _

 به شادی نیم نگاهی انداختم بیچاره شادی همه چی رو روبه راه کرده بود

 نهاره بهترم ولی هنوزسرم دردمیک_

 اره ازچشمات معلومه ازدردزیاد قرمز شده قرص خوردی_

 اره چندتاهم خوردم اماجواب نداده کالفه م کرده_
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 اصالدیشب خوابیدی_

 نه دردنذاشت بخوابم_

 خب بااین حساب تنها راه خوب شدن سرت اینه بخوابی_

 اماخوابم نمیبره_

 اینجوری امشبم برات کوفت میشه که_

ی میدونیدازدل من من همین االنشم که کنارتون بااین حرفش قلبم سوخت چ 
نشستم دلم خونه دارم فرومیپاشم از این غم اما نمیتونم چیزی بگم نمیخوام باعث 
خراب شدن خوشیاتون من باشم بایدمثل همیشه بادردم تنهابسوزم ودم نزنم مثل 
همیشه تنها دردبکشم وهیچکی نفهمه هیچکی نفهمه دارم جون میدم که نکنه خم 

 به ابروشون بیاد

چشمای پرشده ام رو به سفره دوختم بادستای لرزون تیکه ای از نون بربری 
روجداکردم و به طرف دهنم بردم امادهنمم بازنمیشد تا چیزی بخورم به زور نون 
روتودهنم گذاشتم وخودمومشغول خوردن نشون دادم بعدنیم ساعت سفره 

رد اتاق شدم که شادی هم بالفاصله صبحونه جمع شد ومن باغم از جام بلندشدم وا
 وارداتاق شد

 تواتاق نمون نذارکسی شک کنه_

 با درد به شادی نگاه کردم

دقیقا انتظارداری چیکارکنم انتظارداری بیوفتم وسط وبرقصم برقصم که عشقم _
داره ازدواج میکنه ومن مثل خر یه گوشه وایستادم ودارم تماشامیکنم دارم 

 تواین ومیخوای؟؟؟ توجشنش شادی میکنم اره
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برای اینکه کسی شک نکنه اره باید اینکاروکنی میدونم داری عذاب میکشی _
اماچاره ای نیست بایدتحمل کنی باید بتونی چون همه منتظرن ببینن اصل قضیه 
چیه اونام مثل توباورشون نشده که حقیقت ماجرا چیه ؟؟اونافکرمیکنن تو به 

نذاربیشترازاین شک کنن وپیگیربشن خاطراینکه همراه مانیومدی دلخوری 
تابفهمن اصل قضیه چیه فهمیدن اونا مساوی با سکته کردن مامان واتیش 
کشیدنت توسط باباست توکه خوب بابارو میشناسی پس توروخداکاری نکن که 

 نشه جمعش کرد

رفت بارفتنش افتادم روزمین شادی ازهمه گفت اما ازدل من نگفت نگفت که داره 
غم فرومیپاشه نگفت که دارم ازغم این دردجون میدم نگفت دارم میمیرم هرثانیه از 

فقط از بقیه گفت مثل همیشه من واحساسم مهم نبودیم فقط بقیه مهم بودن 
 !!!!بقیه

ازجام بلندشدم به طرف چمدونم رفتم و زیپش روبازکردم لباسی که قراربودامشب 
ه شومیزحریر سرخ ابی پولک بپوشم رو باکاور اویزون کردم پشت اویز در اتاق ی

کاری شده با شلوارجذب وحوله هرچی الزم بود برداشتم وازاتاق خارج شدم به 
ونیم بود به طرف حمام رفتم واردحمام شدم و زیردوش اب داغ ۱۱ساعت نگاه کردم 

ایستادم بابرخورداب داغ به تنم تنم ازداغی سوخت اما مقاومت کردم وازیردوش 
غی دردش کمتی ازدردیه که امشب حسش میکنم پس بیرون نیومدم این دا

بایدتحمل کنم موهام روشستم و بیصدا اشک ریختم به تیغی که تودستم بود نگاه 
کردم بااین تیغ همین االن میتونم همه چی روتموم کنم اما نه نبایداینکاروکنم 

تحمل  نبایدبیشترازاین خودمو قلبم و نابودکنم باید تحمل کنم مثل تمام دردایی که
کردم اما این دردباهمه شون فرق میکنه این درد مثل سرطان توکل وجودم پخش 
شده وداره ذره ذره نابودم میکنه تنم روشستم و ازحمام خارج شدم لباسام روتنم 
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کردم وارداتاق شدم جلوی اینه ایستادم بادیدن چشمای قرمز دلم بیشترگرفت اما 
 هیچ چاره ای جز تحمل کردن نداشتم

مروخیس با کلیپس جمع کردم کصورتم روخشک کردم و ازاتاق خارج سدم موها
 به ساعت نگاه کردم یه رب به یک بود لیالبادیدنم لبخندزد

 عافیت باشه بیا سفره بندازیم نهاربخوریم که ساعت چهارباید بریم ارایشگاه_

م سرم رو باغم تکون دادم و سفره ارو پهن کردیم ظرف هاروچیدیم وسرسفره نشستی
کمی برنج وخورشت فسنجون کشیدم و مشغول خوردن شدم همه تعجب کرده 
بودن اخه هیچوقت من به فسنجون لب نمیزدم اماازحاال ازهرچیزی که بدمم میاد 
بایدانجانش بدم ازامروزبه بعد احساس من عالیق من چیزایی که من میخوام هیچ 

کناربقیه م اما روحم برای   اهمیتی نداره ازامروز من دیگه زنده نیستم فقط به ظاهر 
 همیشه میمیره

غذاخوردن که تموم شد طرفاروشستم بعدتموم شدن ظرفا ازاشمزخونه خارج شدم 
 ساعت سه ونیم بود به طرف اتاق رفتم وارداتاق شدم

 بادیدن شادی که داشت اماده میشد لب زدم

 توهم قراره بامنو ولیالبیای_

 اهوم_

رو که رواستیناش پاپیون کارشده بود روباشلوار  سرتکون دادم ومانتولیومیی بلندم
سفید تنم کردم روموهام شال لیومیی انداختم کاورلباسم روتودستم گرفتم روبه 

 شادی گفتم

 کاش همه چی خواب باشه شادی !!!تحمل این یکی رودیگه ندارم_
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 باغم نگاهم کردوبه همراه هم ازاتاق خارج شدیم که لیال اماده کنارمون ایستاد

 بریم که اژانس دم دره_

چیزی نگفتم وباغم ازپله های خونه پایین رفتم کفشام روپام کردم و کنارشون 
ایستادم وبه همراه هم ازحیاط خارج شدیم ماشین پرایداژانس مشکی جلوی در 
بود بی هیچ حرفی در جلوروبازکردم ونشستم حتی به راننده هم سالم نکردم بعداز 

سوارماشین شدن وسالم کردن شادی ادرس ارایشگاه چندلحظه لیال وشادی باهم 
رو گفت وماشین درسکوت حرکت کرد حس خفگی داشتم حس اینکه کسی گلوم 
رو تودستاش گرفته وفشاره میده ونمیذاره نفس بکشم شیشه پنجره اروتااخرپایین 
کشیدم بادسرد به صورتم میخورد اشک توچشمم دوباره جوشید اما باگازگرفتن 

دم بغضی که هرلحظه بزرگ ترمیشد رومهارکنم امانمیشد نمیتونستم لبم سعی کر 
هرلحظه بغضم بیشترچنگالشو توگلوم میکشید بارسیدن جلوی ارایشگاه با غم 
واجبار ازماشین پیاده شدم شبیه کسیم که شوهرش تازه مرده امابه خاطر یه اداب 

داره چی ورسوم باید سریع ازدواج کنه هیچکس درکش نمیکنه نمیفهمه اون 
 میکشه اون ازعشقش جداشده و بقیه توفکر یه چیزدیگه ان

هرسه واردارایشگاه شدیم یه سالن مجهز وبه روز روبه دخترجوونی که 
 سالش باشه وتوپروخوشگل بود سالم کردیم که بادیدن شادی لب زد۳۰میخورد

 خوش اومدید به موقع اومدین_

 روی صندلی های چیده شده نشستیم که لب زد

 اول کدومتون میخواین اماده بشین بیاین بشینین اماده شین خب_

 به شادی نگاه کردم که لب زد
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 شایلی پاشو_

خسته ودرمونده نگاهی به شادی انداختم وبدون حرف رفتم پشت پرده عوض 
کردن لباس لباسم رو باپیراهن بلند که باالش تا قسمت شکم گیپوربودوبقیه کرب 

م وکمی هم ازپشت دنباله داشت روتنم کردم وبه وکمی چین داشت البته خیلی ک
طرف صندلی رفتم وروش نشستم چشمام روبستم که مشغول میکاپ صورتم شد 

 بابغضی که هرلحظه امکان ترکیدنش بودلب زدم

 ارایشم غلیظ ونفسگیرباشه_

 سری تکون دادومشغول کار روصورتم شدبعد یک ساعت ونیم لب زد

 باشهخب موهاتون وشنیون کنم یاباز _

 همه اش رو صافه صاف کنید_

 باشه_

 اول همه موهام روشونه کردوباسشوار صاف کرد ولب زد

 ماشاال چه موهای خوشگل وپری داری_

باغم سرتکون دادم وچیزی نگفتم که مشغول اتوکردن موهام شدوبعدیک ساعت 
که موهام کامال صاف شده بود به شکل یه تل از کنارجلوی موهای سمت راست تا 

 چپ رو بافت زد و دراخرتافت زد ولب زد سمت

 پاشوگلم ببین خوشت میاد_

بی رمق باپاهای لرزون ازجام بلندشدم و روبه روی اینه قدی ایستادم لباس کیپ 
تنم بود وعجیب باپوست سفیدتنم تضاد داشت به صورتم نگاه کردم چشمای 
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توموژه های درشت مشکیم روبامهارت خط چشم پههن و دنباله دار کشید ریمل رو 
پرپشتم بامهارت حالت داده بود سایه دودی مشکی اکلیلی روپشت چشمام به 
اندازه زده بود وچشمام روعجیب پاچه گیرکرده بود گونه هام رو با رژگونه قرمز 

ساعته روبه لبام زده بودرنگ لبام عجیب ۲۴کشیده بود رژ لب پررنگ قرمز مات مایع 
بلندم تازیرزانوهام بود رو لخت لخت کرده پررنگ بود خواستنی !!!موهای صاف 

بود وبامهارت به صورت تل ازپشت بافت زده بودو یه تل مروارید قرمز توی بافت 
 موهام زده بود

با حسرت وغم تواینه به خودم نگاه کردم همه چی همونی بود که من میخواستم 
ل بروشدم همونی بود که دوست داشتم اما نه برای امشب برای چی انقدر نازوتود

؟؟؟؟برای کی؟؟؟برای عشقم؟؟؟هه عشقم امشب شایلی ای نمیبینه شایلی 
توزندگیش اونقدرکمرنگ بوده که حتی به یادشم نمیاره اون امشب فقط خیره یکیه 
عشقش !!!جیگرم ازتصورش سوخت!!!یک ان عروسی قبلی جلوی چشمم اومد 

 چقدر با خوشحالی و شوق وذوق اماده شدم امااالن چی؟؟؟؟

 دستام رومشت کردم وروی صندلی نشستم که لیال باذوق گفت

 وای خیلی خوشگل شدی_

نگاهم بانگاهش یکی شد نمیدونم توچشمام چی دید که لبخنداز صورتش رفت 
 وفقط نگاهم میکرد

چشمام روبستم و تودلم بادختری که اشک میریخت اشک ریختم وخون گریه کردم 
یه پیراهن بنفش کوتاه پرنسسی کارشده نمیدونم چقدر گذشت که دیدم لیال با 

 وارایش وموهایی که درست کرده بودجلوم ایستاد ولب زد

 خوب شدم_
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 به زور سرتکون دادم

به شادی که لباس لیمویی رنگی تنش بودنگاه کردم ارایشش کم وساده وفقط جلوی 
موهاش رودرست کرده بود باحساب کردن دستمزدارایشگر مانتوم روپوشیدم وبه 

ه بقیه از ارایشگاه خارج شدیم اژانس دم در ارایشگاه بودسواراژانس شدیم همرا
وماشین حرکت کرد دیگه کنار شادی ولیال نبودم جسمم کنارشون بود ولی غرق 
تمام ارزوهایی که امشب میمیرن بودم وبغض توگلوم بزرگ وبزگ ترمیشد حس 

رای اجرای حکم با ادمی رودارم که توزندان منتظرحکم و دم دمای صبح میبرنش ب
توقف ماشین ودیدن خونه سلطنتی که شبیه کاخ بود وبزرگ تمام تنم شروع کردبه 
لرزیدن شادی بااسترس ونگرانی نگاهم میکردلیال وشادی از در سمت چپ پیاده 
شدن ومن هنوزداخل ماشین بودم در سمت خودم روبازکردم اما هرکاری کردم پام 

بودم پام حتی انگشتاش حرکت نمیکرد وحشت  رونتونستم بذارم پایین فلج شده
زده به پاهام نگاه کردم و دستای لرزون وسردم رو روی پاهای بی جونم کشیدم و 

 زیرلب زمزمه کردم

این درد انقدر بزرگه که شماهم نمیخواین باهام توش شریک باشید اره قسمت _
سخته ولی کردن این درد بیشترازاون چیزی که فکرشوبشه کرد غیرقابل تحمل و

چاره ای نیست مثل هربارکه من توی دادگاه این دنیا محکوم به ازدست دادن اون 
 !!!چیزیم که دوست دارم بازم محکومم محکوم به ازدست دادن ومرگ ارزوهام

اولین قطره اشک روگونه ام چکیدکه برای اینکه رسوانشم سریع پاکش کردم ومثل 
سختی وباکمک شادی ولیالازماشین  کسی که ام اس داره نمیتونه حرکت کنه به

پیاده شدم و به طرف در باز کاخ روبه روم رفتیم پاهام باهرقدمی که برمیداشتم بی 
جون ترمیشد و لرز تنم بیشترمیشد صدای جیغ و داد از قلبم گوشمو کرکرده بود 
اما چاره ای نبود وارد کاخ پادشاهی شدیم یه حیاط بزرگ با درختای سربه فلک 
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پرگالی رنگارنگ بوی مرگ روبه وضوح حس میکردم شنیده بودم هرکس کشیده و
که میخوادبمیره ازیه هفته پیش بهش وحی میشه ولی نمیتونه زبون بازکنه وبه 
اطرافیانش بگه واالن من همون حس ودارم حس مرگی که میدونم زمانش کیه 

ه قلبم ولی نمیتونم حرف بزنم این دفعه این خدانیست که مهرسکوت به لبم زد
 التماسم میکنه که بیشترازاین خوردش نکنم

بادیدن صندلی های مخمل کرم ومیزای گردوسفید که دورش مهمونهانشسته بود 
غم قلبم صدهزاربرابرترشد بادیدن مامان که کت دامن شیری رنگ مجلسی پوشیده 
بودوارایش کرده کناربابانشسته بودوبرامون سرتکون داد به اجباربه طرفشون 

کردیم کنارشون ایستادم لبخندرولب هردوشون قلبمواتیش میزد کاش   حرکت
 میدونستن چه دردی دارم میکشم کاش میدونستن ودلداریم میدادن

 زبون حتی برای یه سالم خشک وخالی هم بازنشد شادی اشاره کردبشینم

 سرتکون دادم وخواستم بشینم که مامان لب زد

 مانتوت رودربیار بعدبشین_

ید مانتووشالم رودراوردم و پشت صندلی که میخواستم بشینم گذاشتم دستام میلرز
 ونشستم بابا نگاهم کرد

 خوبی شایلی_

نگاهش کردم اروم سرتکون دادم نفسام روبادرد بیرون میدادم که باصدای سوت 
وجیغ وحشتزده به جایی که یه دختر همسن وسال خودم اندام ظریف وصورت 

ابیش موهایی که معلوم بود مصنوعی به کشیده وپرش مخصوصاچشمای درشت 
رنگ شکالتی بود پیراهن همرنگ چشماش کارشده اکلیلی تنش بود وارایش 
وشنیونش زیباترش کرده بود به طرف مهرادکه بالبخند دسته گل حاللی شکل رز 
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قرمز تودستش بود وبالبخند به دختری که روبه روش ایستاده بودنگاه میکرد باهم 
گل روبه به عشقش تحویل داد چشمام سیاهی میرفت وقلبم دست دادن و دسته  

نامنظم میتپیدکه با سوت وجیغ سرجایی که اول حیاط مبل ال شکل سفیدرنگی 
گذاشته بود نشستن اخوند شروع کرد به خوندن صیغه دستام رومشت کرده بودم 

 و لبام روبهم فشارمیدادم تابتونم بغضم رومهارکنم

 کوت کردنبابسم اهلل حاج اقا همه س

بسم اهلل الرحمن الرحیم باکسب اجازه ازپدر عروس خانوم ومادر اقاداماد صیغه _
 یک ماهه راقرائت میکنم

شروع کردبه خوندن صیغه هرکلمه ای میگفت انگار برای من اشهدمرگم رومیخوند 
 سردم بود حس سرمای شدیدی تووجودم رخنه کرده بود که صداش روشنیدیم

نان ایاوکیلم شمارابه عقدموقت جناب اقای مهراد امیری عروس خانوم یاسمن م_
 با مهریه ده سکه طال به مدت یک ماه دربیاورم

 بااجازه پدرومادرم وبقیه بزرگترای جمع بله_

باشنیدن بله به زور ازجام بلندشدم به طرف جایی که خلوت بود رفتم ونظاره گرشون 
ه صدای بله مهراد مثل چاقو شدم چشمام روبادردبستم و اشکم چکید روگونه ام ک

توقلبم فرو رفت دستام رو باالاوردم و شروع کردم به دست زدن دست میزدم و 
بغضم رو کنترل میکردم تاسربازنکنه بایددووم میاوردم باید ازاینجابیرون میرفتم 

 !!!!! وبعدتموم میکردم باید

 دلب زدباشنیدن موزیک شاد باقدمای اروم برگشتم سرجام که مامان بالبخن

 پاشوبرووسط_
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نگاهش کردم ازم میخواست شب مرگ ارزوهام مرگ عشقم برقصم وشادی کنم به 
 شادی نگاه کردم که باکشیده شدن دستم توسط لیال بهت زده نگاهش کردم

 بیابریم وسط_

 سرم روبه معنی نه تکون دادم که بااخم لب زد

 توروخدابیادیگه_

خواستن برم و شادی کنم مگه وقتی مادری نمیتونستم چرا درکم نمیکردن چراازم می
بچه اشوازدست میده ارومیشه بهش گفت بی تفاوت باش و زندگی کن نه چون 
نیمی ازوجوداون مادررفته منم ازدست دادم نه نیمی ازوجودم رومن کل وجودم رو 

 باشنید بله مهرادازدست دادم وجزنگاه کردن کاری ازدستم برنمیومد

 شادی اشاره کرد بلندشم

دست لیال رو تودستم گرفتم وازجام بلندشدم و به طرف پیست رقص که از فامیالی 
خونوادگی ماو یاسمن بود پرشده بود توپیست رقص ایستادم که لیال اشاره 
کردشروع کنم حس میکردم کالفراموش کردم رقصیدن بلدبودم یک لحظه چشمم 

بفهمه حسم بهش چی  افتادبه مهرادکه نگاهش به من بود نه نباید بفهمه نباید
بوده نمیخوام بیشترازاین خوردشم اهنگ عشقم عمادپلی شد موزیک فوق العاده 
شادی بود شروع کردم هماهنگ اهنگ رقصیدن وبا لیال میرقصیم اندازه غمی که 
تودلم بود روفقط خدامیدونست وبس اما مجبورم مجبورم ته مونده غرورم رو 

 ام بیشترازاین مهرادخوردشدنمو ببینهحفظ کنم تا ازاینجابرم بیرون نمیخو

اهنگ های زیادی پلی شدو بدون اینکه ازپیست خارج شم رقصیدم وتظاهرکردم 
شادم اما عزاداربودم عزادار عشقی که همین چنددقیقه پیش شد سهم یکی دیگه 

 اره سهم یکی دیگه دیگه حتی ساختن رویاهای فانتزیم هم ؛گناه بود گناه



  

 

434 

 فاطمه بامداد|  نجوای عشقرمان 

 

انتخابم پیست روبرای عروس وداماد خالی کردیم  باپلی شدن اهنگ تویی
سرجامون نشستیم که عروس شروع کرد باناز رقصیدن ولبخندازته دل مهراد رودلم 

 سوهان کشیدازطرز نگاهش مشخصه چقدر عاشق عشقشه

به دختری که حاالشده زن مهرادنگاه کردم چهره اش برام اشنابودولی نمیدونم کجا 
 مئنم که دیدمش جزبه جز چهره اش رویاددارمدیدمش نمیدونم کجاولی مط

 بعدرقص تکی عروس اهنگ بعدی پلی شد و عروس ودامادباهم رقصیدن

چقدر شاده لبخندای هردوشون ازته دل و واقعیه لبخندتلخ تراز زهری رولبم 
نشست همینکه خوشحاله همینکه اینجوری لبخندرولبش من راضیم حتی اگه برای 

 اشمهمیشه ازداشتنش محروم ب

لبام میلرزید باچشمای پرشده نگاهشون میکردم بعدرقص دونفرشون 
فامیالباهاشون رقصیدن دیگه نمیتونستم برم تااخر جشن سرجام نشستم وقتی 
باباگفت بریم سریع ازجام بلندشدم وبه همراه باباسوارماشین شدم که شادی 

دقیقه مارو کمامان هم سوارشدن وبابابه طرف خونه مادرجون حرکت کردبعدازچند
 دم خونه رسوندوخودش رفت

Part_111 

بی جون ازماشین پیاده شدم و تنم بدجورمیلرزید حس میکردم تویخ خوابوندنم 
سرمای دستم اونقدرزیادبود که حدنداشت شادی با استرس ونگرانی دستم 

 وتودستش گرفت با بهت لب زد

 حا...حالت خوبه_

 نگاهش کردم
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خندی بهش زدم و واردخونه شدیم نمیتونستم راه ازنگاهم حالم وفهمید بابغض لب
برم قلبم دردمیکرد اما نمیتونستم االن فروبپاشم نمیتونم بیشترازاین قلبمو بشکنم 
پس باید بتونم از این پله ها باالبرم باید بتونم کفشای پاشنه بلندقرمزرنگم رو ازپام 

شد و افتادم شادی جیغ دراوردم اولین پله اروباالرفتم زانوهام ازشدت درد و غم تا
 خفیفی کشیدودویید طرفم مامان دستموگرفت وگفت

 چیشد یهو_

به مامان نگاه کردم دستش رومحکم چسبیدم و باپاهای لرزون بلندشدم لبخند 
 تلخی زدم

 سرم گیج رفت نمیدونم چرا_

 برو بخواب خسته ای واسه همینه_

وهم باکمی مکث باالرفتم سرتکون دادم واروم پله دوم روباالرفتم وپله ی بعدی ر 
ازایوون بزرگ گذشتم وبه طرف اتاق رفتم بادیدن مامان جون وباباجون که خواب 

 بودن قلبم بیشتر سوخت کاش منم مثل اینا اروم میخوابیدم

 یه خواب به طوالنیه مرگ

اروم دراتاق روبازکردم و وارد اتاق شدم زیپ لباسم روبازکردم ویه تونیک 
ب پام کردم گوشه اتاق کزکرده نشستم و سرم رو روی سفیدمشکی باشلوارجذ

زانوهام گذاشتم وبه اشکام اجازه باریدن دادم لبخند مهراد جلوچشمام بود وبدجور 
نگاه های بانازوعاشقانه یاسمن به دلم چنگ میزد حس میکردم از قلبم دود 

 میادبیرون دودی که ازسوختگیه قلبم بود وبس

 سرعت بیشتر جاری شدموهام روچنگ زدم و اشکام با
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لبام میلرزیدوقلبم بدجور تیرمیکشید خدایا یعنی تموم شد به همین راحتی تموم 
شد یعنی دیگه حتی فکرکردن بهشم برام گناه حتی دیگه حق نگاه کردن بهش 

 وندارم حق ندارم براش قربون صدقه برم

کی ویرمز باهق هق وحال ناجور ازجام بلندشدم وجلوی اینه ایستادم به چشمای اش
 خط چشم پخش شده و رداشکی که روصورتم بود با پوزخندنگاه کردم

 وباززدم زیرگریه محکم کوبیدم توصورتم با هق هق خفه لب زدم

 بمیربمیر دیگه حتی فکرشم ازت گرفت_

دارم میسوزم خدا دارم دیوونه میشم نمیتونم نمیتونم این دردوتحمل کنم 
دم جمع شده بودم و مثل کسی که تمام همونانشستم سردم بود مثل جنین توخو

 زندگیش رو یه دفعه ازش گرفتن نابودشده بودم به معنای واقعی نابود

میلرزیدم واشکام میبارید درد قلبم داغون ترم کرده بود اما دیگه نمیخوام دردمو 
ساکت کنم نباید دردام وساکت کنم تاروزی که بمیرم باید هرثانیه ش جون بدم 

 ن دادن من شروع شدازهمین امشب جو

میلرزیدم مثل کسی که توی برف توی خیابون گیرکرده وراهی برای رفتن به خونه 
نداره مثل بچه ای که گم شده البته درظاهر نمیدونه که پدرمادرش ازعمد ولش 
کردن ودرواقع سرراه گذاشتنش اون تنها میون یه شهرپرادم ادمایی که به 

ترسه گریه میکنه ومادرش روصدامیزنه اما خودشونم رحم ندارن تنها مونده می
پیداشون نمیکنه خودش میمونه وخودش تنهای تنها و دنیابی رحم ترازاون چیزیه 
که بشه حتی فکرشم کرد وقتی به خودش میاد که الوده شده الوده به خاطرزنده 
موندن توراهی افتاده که هرگز نمیخواسته اما مجبورشده مجبور از وقتی که خونواده 

 اونو ول کردن مجبورشد برای زنده موندن گرگ بشه تادریده نشه ش
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چشمام روبادربسته بودم ومثل کسی که بچه شیرخوارش روازدست داده عزاداری 
میکردم هیچکس نمیتونه درکم کنه فقط کسی حالم ومیفهمه که دردم وکشیده 

 باشه

 باتکون دادن دستی روبازوم بیحال چشمام روبازکردم

 ده شادی رونزدیک صورتم دیدمچشمای وحشت ز 

 یاامام رضا !!!شایلی حالت خوبه_

درصدر بدنش تواتیش سوخته ۹۰نگاهش کردم خوب خوب بودن برای کسی که 
معنی چی رومیده ؟؟؟اون لحظه تنهاچیزی که حالش رو کمی خوب میکنه فقط 
مرگه مرگ برای تموم شدن دردناشی ازسوختگی دردمن مثل همون ادمه بااین 

 که رو زخم سوختگی تازه نمک بپاشن  تفاوت

 سردمه_

تنهاچیزی که تونستم بگم همین بود باعجله ازکنارم بلندشدو دوییدبه طرف کمد 
دیواری ازکمددیوار یه پتوگلبافت بزرگ دونفره قهوه ای برداشت وروم انداخت اما 
گرمم که نشدهیچ بیشترسردمم شد ازلرزیدنم فهمید که پتوگلبافت سورمه ای رنگ 
هم روم انداخت اما نه تنها گرمم نشدبلکه سرمای وجودم بیشتر شد حس میکردم 
تموم وجودم درحال یخ زدن بود شادی وحشت کرده بود ازچشماش کامال مشخص 
بود پتو های رنگارنگ روتن سردم مینداخت ولی هیچ اثری نداشت هیچ 

نمیشد ازقلبم  اثری!!!مشکل ده تا پتوهایی که روم بودنبود سرمای وجودم که گرم
 ناشئت میگیره قلبم منجمدشده بود از دردرفتن عشقم

پلک زدم واشکام چکیدروگونه ام خسته وبی رمق سرم روبه شونه ام تکیه زدم 
 وچشمام روبستم واشکام مثل سیل جاری شد
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 بااومدن مامان بیحال چشمام روبازکردم که کنارم نشست وبا نگرانی لب زد

 چیشده_

 ه از صبح حالش خوب نیست مامانفکرکنم سرماخورد_

 مامان باحرص نگاهم کرد ولب زد

 همیشه به حال خوشمون گندمیزنی ازبچگیت همینطوری بودی_

دردی که توجون وروحم بودیه طرف حرفی که مامان هم زد مثل چاقو قلبمو برید 
 چشمام روبستم وبا بغضی که توگلوم سنگینی میکردلب زدم

 تو خونوادتم ت حق باتوئه مامان من مزاحم_

و دختری به اسم من نداری من تو جمع سه نفره تو بابا وشادی اضافه ام تو جمع 
شما غریبه ام حق باتوئه مامان معذرت میخوام !!!معذرت میخوام که دارم نفس 
میکشم معذرت میخوام که باوجودم عذابت میدم معذرت میخوام که باوجود من 

 حال زندگیت بدمیشه معذرت میخوام

یگفتم و اشکام بی مهابامیریخت با قلب که پرازدردبود چشم بستم ورومو ازشون م
 گرفتم

اشک ریختم واشک ریختم مثل مارازدردی که توجونم بود به خودم میپیچیدم 
 ازاینکه دیگه حتی خیال با مهرادبودنم ازم گرفته شد

وری خدا چطورباورکنم که دیگه حتی نمیتونم عکسشو توبغلم بگیرم وببوسم چط
 اونهمه خیاالی رنگارنگم رو فراموش کنم چطوری
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خدا توروخدا نذار طلوع خورشید ببینم نذار روزو ببینم تواین دنیامن فقط یه 
امیدداشتم به جای همه ی نداشته هام فقط دلم به یه چیزی خوش بود اینکه به 
مهرادمیرسم اما دیگه اونم ندارم دیگه خنده هاش اخماش چشماش اخ چشماش 

فاش صداش همه چیش سندخوردبه اسم یکی دیگه حتی فکرکردن بهشم گناه حر 
نذار گناه کنم نذار توکه میدونی من نمیتونم بدون رویای مهراد زندگی کنم نذار گناه 
 کنم وخودت به این قلب بی صاحاب بگو ازتپیدن دست برداره تورخدا بهش بگو

د باتن لرزون ازجام بلندشدم مثل مارازدرد قلبم به خودم میپیچیدم و تنم میلرزی
وبه طرف کیفم رفتم زیپ کیفم روبازکردم وکیسه قرصم رو بازکردم همه قرصام رو 
بازکردم ومشت دستم پرشد از قرص ازاتاق خارج شدم واردسرویس شدم مشت 
قرص روتوتوالت خالی کردم و گذاشتم همه ش رو اب ببره ازسرویس خارج شدم 

بح که جای سیاهی شب اومده بود نگاه کردم واشکم وبرگشتم به اتاق به سپیده ص
 چکید روگونه ام

خدایا یادت باشه حتی توهم ازم روبرگردوندی منو فراموش کردی و چشم ازم 
 گرفتی حتی توهم منو پس زدی مثل همه

اشکام تمومی نداشت و صورتم روغسل میداد بابازشدن در چشمام رو به دردوختم 
 شت به طرفم اومدبه شادی نگاه کردم که باوح

 حالت بدترازدیشبه پاشو پاشو بریم دکتر_

نگاهش کردم مثل کسی که قطع نخاع شده وبهش میگن بروفیزیوتراپی شاید 
 معجزه شد و تونستی راه بری

 پوزخند زدم ولب زدم

 دکتر ؟_
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 اره دکتر بریم یه دارویی چیزی بده یکم اروم بگیری_

 اه جگرسوزی کشیدم

چ چی نمیشه تسکینش دادباهیچی توکه اینو خوب میدونی دردمن ناعالجه باهی_
پاشو برو به زندگیت برس نگران نباش من سگ جون ترازاین حرفام که بخوام 

 چیزیم بشه میدونی حتی خداهم نمیخوادقبول کنه خالق منه

 شایلی میترسم!! میترسم بقیه به چیزی شک کنن_

 کسیم چیزی نفهمه  پس من همین امروز با اتوبوس برمیگردم تهران که_

نه نبایدبرگردی اخرهفته کارای عقدشون انجام میشه و باید بریم محضر عقدشون _
 شرکت کنیم

حس کردم رو زخمم نمک پاشیدن زخمی که هنوزخونش بندنیومده وبدجوری 
 عمیق و دردناکه تمام تنم به لرزه افتاد

 هق هقم شروع شد

عشقم عشق من داره سهم یکی دیگه  نمیتونم دیگه طاقت ندارم نمیتونم برم ببینم_
میشه نکنه دلتون میخواد من برم براش قندبسابم هانن دلتون میخواد برم بگم 
عروس رفته گل بچینه چیزی که همیشه ارزوداشتم من کنارش باشم ومن بگم بله 
ارو حاال تک تکشو ببینم اما فرقش اینه که اون کسی که بعله میگه من نیستم اون 

 ه من نیستم اون که خانوم خونه اشه من نیستم بخدا نمیتونمکه عروسش میش

 ازم میخواین خودم سینه ام رو بشکافم و قلبموبیارم بیرون این امکان داره

چرا چرا هرچی خواستم همیشه مال یکی دیگه شد چرا همیشه حسرت همه 
 چیزیایی که خواستم داغ شد رودلم چرا
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نن میدونی که مادرمهراد دنبال یه چاره ای نیست باید باشی وگرنه شک میک_
 آتوئه کوچیکه

 به موهام چنگ زدم

میفهمی ازم چی میخوای شادی؟ داری میگی خودم باعقلی که دارم خودمو از یه _
برج بیست طبقه پرت کنم پایین بااینکه میدونم مرگ محض اما اینکاروبکنم یعنی 

 بدونم چی درانتظارمه اما اونکاروانجام بدم

 وخیس کردن اشکام صورتم

 باشه اگه شما اینطوری راضی میشید باشه من خودمو دلمو میسوزونم ومیمونم_

 خواست چیزی بگه که لب زدم

 فقط دست ازسرم بردار بذار تنهاباشم ولم کن بذار به دردخودم بمیرم_

 چیزی نمیخوای برات بیارم دارو یا چیزی_

 نه_

 رج شدسرتکون دادو ازکنارم بلندشدوبدون حرف ازاتاق خا

 گوشیم روبرداشتم واهنگ مهراب بانو روپلی کردم

 ولت کرد ؟ آره رفت

 دوستش داشتی ؟ میدونم

 با هم خوب بودین که

 اینه میدونم
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 چرا ترکت کرد , خیلی فرق داشتیم با هم

 تو که عاشقش بودی , دقیقا فرقمون همین بود

 ازش چیزی داری ؟ تو حافظه ام نه

 ل یه حرفاما یه یادگاری یه صدا یه قو

 عشقم , تو که میدونی من اندازه تمام دنیا دوست دارم

 بعد هیچ موقع من تو رو ترک نمیکنم که

 بعد هیچکسم جای تو رو توی قلبم نمیگیره که

 هیچکس جاتو نمیگیره یعنی

 دیوونه ههههههه

 بی معرفت هنوزم عکساتو دارما

 هنوزم صدات هست

 هر روز گوش میدمش

 تو رو میده کثافطهنوزم همه لباسام بوی 

 با خود توام ای بی پدر مادر

 ای کاش سرطان بگیرم

 دلت بسوزه به حالم

 برگردی پیشم ای کاش
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 توی بغلت بمیرم

 حداقل میدونم که تنها نمیشم

 ای کاش جواب آزمایشو بدن

 دکتر بهم بگه شیش ماه دیگه نیستی

 ای کاش اصال برم تو خیابون

 ی ماشین بزنه بهم نفه هیشکی

 ش روی تخت بیمارستان تنهایی جون بدم آخر نرسیای کا

 ای کاش تو دعوا چاقو بخورم

 فریاد بزنم دادم نرسه به کسی

 ای کاش نفرین مادرم میگیرفت

 شب میخوابیدم صبح بیدار نمیشدم

 ای کاش هیچوقت تو رو نمیدیدم

 ای کاش هیچوقت عاشق نمیشدم

 ای کاش

 رفیقام عربده کشیدن

 کنم  کل شهرو گشتم تا پیداش

 همون کسی رو که یه روزی جدامون کرد روزی
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 گفتم عوضی کجا با بانوی من بودی

 دیگه نگم برات این روزا خیلی خیلی تنهام

 نگم برات از دکتر و مریضی نگم برات ازجای پرتیزی

 باصدای مامان اهنگ روقطع کردم که باحرص لب زد

 چراگریه میکنی بدن دردداری_

 دم وسرم روبه معنی مثبت تکون دادماشکام روباکف دستم پاک کر 

 خیله خب االن برات قرص میارم بخوریکم بخواب بهتر میشی_

نگاهش کردم اشکم چکیدروگونه ام مادرمم ادم بدی نیست اونم مثل بقیه 
مادرانگران میشه وعاطفه داره مقصر نه مامان نه بابا نه هیچکس دیگه مقصر 

ون میدم منم که باوجودم عذابشون میدم اصلی وجودمنه !!!منم که با وجودم ازارش
وخوشیشون وبهم میزنم اونابدون من خیلی زندگی خوبی دارن این منم که همه 

 برنامه های زندگیشون وبهم زدم

سرم رو بابغض تکون دادم که ازاتاق خارج شدم سرم روبه دیوارتکیه دادم و اه 
ی میشه بمیرم ازتمام عمیق وپرغصه ای کشیدم چی میشد االن قلبم ازکاربیوفته چ 
 این درد وعذاباراحت شم همه بارفتنم خوشحال میشن همه

بابرگشتن مامان وگرفتن قرص ولیوان اب بادستای لرزون قرص واب روگرفتم که 
ازاتاق خارج شد قرص رو تو کیفم که کنارم بود انداختم و کمی ازاب روخوردم که 

کردواومد سمتم بهم کمک   مامان برگشت تواتاق رخت خواب رو گوشه اتاق پهن
کردازجام بلندشم به طرف رخت خواب رفتم واروم دراز کشیدم که پتورو روم مرتب 
کردوبدون حرف رفت بارفتن مامان دستم روبادرد روقلبم فشردم وچشمام رو بستم 
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ازچشمای بستم اشک جاری شد وچکید رو روبالشتی اشکام بی مهابامیریختن 
 ت رفتم عزادار ارزوهاورویاهامعزاداربودم عزادارعشق ازدس

 نمیدونم چیشد که بالخره چشمام گرم خواب شد

بادرد زیادی توناحیه قلبم ازخواب پریدم ازدردمیلرزیدم و پتو روتومشام 
فشارمیدادم دردش غیرقابل کنترل وتحمل بود به معنای واقعی به گوه خوری افتاده 

 ور کاشبودم داشتم جون میدادم کاش قرصام رو نمیریختم د

ازدردمیلرزیدم دستام روتوهم گره زدم وباگازگرفتن لبم سعی کردم دردوتحمل کنم 
 ولی نه دردش بیشترازاین حرفا بود

نتونستم دیگه نمیتونستم باید قرصم رومیخوردم وگرنه ازدردهالک میشدم این 
 درد بدجور داره داغونم میکنه باپاهای لرزون ازجام بلندشدم و مانتوی ابی فیروزه
ای جلوباز هفت وهشتم رو باشلوارمشکیم تنم کردم شال فیروزه ایم روسرکردم 
کیف و گوشی کیف پولم رو توکیفم گذاشتم وازاتاق زدم بیرون بادیدن همشون که 

 کنارهم نشسته بودن وداشتن باقالی پوست میکردن با بیحالی سالم کردم

 سالم_

 مادرمهراد با نگرانی ظاهری نگاهم کرد

 یلیجانچیشده شا_

 هیچی یکم سرماخوردم_

 رنگت چراکبوده پس_

 مامان با اخم ونگرانی لب زد
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 کجامیری_

 میرم دکتر بایدبرم دکتردیگه خیلی بهم فشاراورده_

 تنها صبرکن باهات بیام_

 نه نمیخواد خودم میرم زودمیام_

 پول همراهت هست_

 اره فقط یه زنگ بزن اژانس بیاد_

 خیله خب_

 ره ازانس روگرفت بعد یه رب اف اف به صدادراومدگوشیش روبرداشت وشما

 برو مراقب خودت باش_

 باشه فعال خدافظ_

سرتکون دادن که ازشون فاصله گرفتم و به طرف در ورودی وخروجی خونه رفتم 
ازخونه خارج شدم ازایوون ردشدم و ازپله هاپایین اومدم کفش اسپرت چرم 

که امونم روبریده بود ازحیاط گذشتم   پاپیونیم روپوشیدم و باقدمای لرزون بادردی
وازخونه خارج شدم اژانس دم دربود بادستای لرزون درماشین روبازکردم ونشستم 

 ولب زدم

 داروخانه پیاده میشم_

 راننده سرتکون دادو حرکت کرد
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تارسیدن به داروخانه ازدرد ناخونام روتوکف دستم فروکردم بارسیدن به داروخانه 
ارودم به طرفش گرفتم ازماشین پیاده شدم دستم میسوخت از کیف پولم پول رود

 به دستم نگاه کردم که خونه روش بود

وارد داروخانه شدم جعبه قرصام رو دراوردم وبه طرف مسیول داروخانه گرفتم که 
بعدازچنددقیقه کیسه دارو رو به طرفم گرفت دارو روحساب کردم واز داروخانه 

وپرمارکت رفتم وارد سوپرمارکت شدم مستقیم خارج شدم پاتند کردم و به طرف س
به طرف یخچال رفتم ازیخچال یه بطری اب معدنی برداشتم و حساب کردم از 
سوپرمارکت خارج شدم و ازهرکدوم ازقرصایدونه تودهنم گذاشتم وبا کمی اب 
خوردم نفس عمیق وپردردی کشیدم قرصارو تو کیفم گذاشتم که بادیدن جعبه 

بایاداوری M م بود با بغض ازکیفم درش اوردم وبازش کردمگردنبندی که توکیف
روزی که خریده بودمش اشکام بی اختیارجاری شد در جعبه اروبستم و جعبه ارو 
توسطل زباله انداختم و باقدمای لرزون شروع کردم به قدم زدن وگذشتن 
 ازکنارادمایی که باتعجب به گریه ام وحال وروزم نگاه میکردن سوارماشین خطی
شدم وادرس پاساژخریدلباس رودادم بیست دقیقه بعد جلوی پاساژمدرن وشیکی 
ماشین ایستادازماشین پیاده شدم یکم قلبم اروم گرفته بود نفس پردردی کشیدم 
واردپاساژشدم به ویترین مغازه هانگاه میکردم بادیدن یه شومیز کرپ اکلیلی 

سنجاق کارشده وفوق العاده  استین مچی و مرواریدای پانچ شده رو شومیز دوتا گل
 زیبای گلبهی وارد مغازه شدم وربه فروشنده لب زدم

 ببخشیداون شومیز اکلیلی رومیخواستم_

 چه سایزی_
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سایزم روگفتم وبدون اینکه تنم کنم خریدمش از مغازه خارج شدم کیف وکفش 
همرنگش روخریدم ویه جوراب شلواری پارازین نازک نازک خریدم و ازپاساژخارج 

 دم وباماشین برگشتم خونه وارد خونه شدم شادی با عجله به طرفم اومدش

 حالت خوبه_

 سالم اره خوبم_

 واقعا_

 لبخندارومی زدم

 اره_

بادیدن لبخندم ناباورنگاهم کرد شادی بهترازهرکسی میدونست این ارامش 
کامالدروغیه اماچاره ای نداشتم نباید میذاشتم کسی بفهمه چه حالی دارم 

 بایدبدونههیچکس ن

 ازش فاصله گرفتم وارد اتاق شدم لباسام روعوض کردم که شادی وارداتاق شد

 االن واقعاارومی شایلی_

 نگاهش کردم باچشمایی که قلب خوردشده ام رو به نمایش میذاشت

خوب نیستم اما بایدتظاهرکنم که عالیم مثل تمام این سالها !!نگران هیچی نباش _
ث ازارتون بشه قول میدم فقط خودم بادردم بسوزم قرارنیست کاری کنم که باع

 ودم نزنم

 شایلی_

 شادی واسه عقدش خریدکردم ببین خوبه_
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 بابغض به ساک خریدااشاره کردم که ازساک شومیز و کیف وکفش رودراورد

خوشگله نه؟؟؟ دیوونه شدم اخه مگه ادم واسه عزاش لباس رنگی میپوشه میبینی _
 من خلم خل ترین عاشق

 توبگو چطوری دووم بیارم اون روزشادی 

 اشکاش که روگونه اش چکید بغض منم بزرگترشد که تو اغوشش فرو رفتم

 بمیرم واسه دلت_

 حالم اصالخوب نیست شادی_

میدونم میدونم واسه همین اینهمهمدت گفتم فراموشش کن چون میدونستم چی _
 درانتظارته چون میدونستم ته این جاده کسی سراغت نمیاد

 لش زارمیزدم واون دلداریم میدادتوبغ

ازحمام خارج شدم و برگشتم تواتاق شومیز و جوراب شلواریم روتنم کردم موهام 
رو ماسک موزدم که همونجوری فر ریز بمونه تااخرمراسم تل مروارید صورتی رو 
روی موهای شبیه سیم اسکجام گذاشتم وشروع کردم به ارایش کردن باپد کامال 

ورتم پخش کردم خط چشم مدل گربه ای وظریفی پشت چشمام کرم پودر رو روص
کشیدم سایه اکلیلی صورتی رنگ روکم پشت چشمم کشیدم ریمل رو توموژهام 

ساعته 24خالی کردم رژگونه کمرنگ صورتی روبه گونه ام کشیدم رژمایع اکلیلی
گلبهی خوش رنگ وپررنگم رو روی لبم کشیدم وچندبارکارم روتکرارکردم به گردن 

مچ دستم عطرزدم وبه خودم تواینه نگاه کردم ازهرجهت عالی بودم اما چه فایده و
کدوم دیوونه ای توروزعقدعشقش انقدر به خودش میرسه امامن مجبوربودم برای 

 اینکه کسی نفهمه دارم چه عذابی میکشم مجبوربودم
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اه عمیقی کشیدم واشک ازچشمم سرخورد روگنه ام باسرانگشتم پاکش کردم 
ی بلند وچاک دارحریر صورتی روتنم کردم شال گلبهی رنگ لمه اکلیلیم رو مانتو

روی موهام انداختم کیف وکفش و گوشیم روبرداشتم وازاتاق خارج شدم بادیدن 
شادی که کت شلوار طوسی رنگی تنش بود وارایش مالیم رو صورتش بود ونگران 

بازوبسته کردم که  نگاهم میکردبابغض لبخندزدم وچشمام روبه معنی نگران نباش
به همراه مامان که مانتوی مجلسی تنش بود وحسابی به خودش رسیده بودازخونه 
خارج شدیم و سوارماشین باباشدیم عقدشون تومحضر بود بعدبیست دقیقه 
رسیدیم به محضرازماشین پیاده شدیم پاهام برای رفتن به محضرحرکت 

ه مهراد و خونواده یاسمن که نمیکردوخیلی اروم وارد محضرشدیم بادیدن خونواد
همه اشون کلی به خودشون رسیده بودن نگاه کردم و دلم برای هزارمین بار 
ازحسرت کباب شد بادیدنش که جذاب وجنتلمن یه کت شلوار سفید و جلیقه 
مشکی و پیراهن سفید تنش بود صورتش روشیش تیغ کرده بود ومثل همیشه 

ته دلش که روبه عکاس ژستیکه نگاهش ادمو جادومیکرد بادیدن لبخنداز 
میخواست رومیگرفتن دستام شروع کردبه لرزیدن بافشاردادن ناخونای بلندم 
توکف دستم سعی کردم خودمو مهارکنم اما حلقه اشک توچشمام وچیکارکنم 
بااومدن لیال به طرفمون با درد چشم ازعشقم گرفتم ونگاهش کردم لیال خیلی 

ری تنش بودوارایش دخترونه محوی خوشمل شده بود شومیز کوتاه حری
 روصورتش بود

 وای شایلی چه جیگرشدی_

 لبخندزدم

 نه ازتو خوشگل تر توخوشگل تری که_
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 واقعا_

 اره_

لبخند زنون سرتکون دادیم ومن مانتوم روباشالم دراوردم لباسم رومرتب کردم وبه 
های همراه لیال به طرف عکاس رفتیم یه عکاس جوون و خیلی خوشتیپ وجذاب مو

قهوه ای طالییش که خدادادی بود وته ریش همرنگش پوست سفید وچشمای 
درشت مشکیش ولبای گوشتی وخوش فرمش و صورت مردونه وبینی متناسب 

 بودوچهارشونه۱۸۵وقلمی وقدش که 

روبه عروس داماد که بالبخندمشغول حرف زدن بودم نگاه کردم اب دهنمو قورت 
 زدمدادم وباقلبی که پربودازحسرت لب 

 سالم تبریک میگم خوشبخت بشین_

مهراد و یاسمن نگاهم کردن یاسمن مشغول خوش وبش بالیال شد ومهراد خیره 
نگاهم میکرد طرز نگاه کردنش قلب شکسته اموزیررومیکرد بغض توگلوم خفه 
کننده ترشد این نگاه دیگه مال من نیست این چشمادیگه برای من نبود با 

 ن بالبخند روبهم لب زددردچشم ازش گرفتم که یاسم

 ببخشیدلیالیه لحظه کارم داشت_

 لبخند پربغضی زدم ولب زدم

 نه اشکال نداره بازم تبریک میگم خوشبخت بشین_

 لبخندمهربونی زدوگفت

 مرسی عزیزم خیلی ممنون_
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 سرتکون دادم وازشون فاصله گرفتم وکنارشادی نشستم که عاقد لب زد

 ع کنیمخب اگه عروس و داماد اماده ن شرو_

 هردوشون باموافقت سرتکون دادن

 که مادرمهراد بهم اشاره کردازجام بلندشم بنددلم پاره شد که بالبخندلب زد

 شایلی جان برو قندوتوبساب شادی ولیالهم پارچه ارومیگیرن_

میگن ازهرچی بترسی سرت میادا دقیقاازهمین میترسیدم وسرم اومددستام شروع 
 د که شادی دستش رو روی دستم گذاشتکردبه لرزیدن قلبم تیرمیکشی

بابغض نگاهش کردم که باچشمای غمگین نگاهم کرد ناچاربودم همه داشتن نگاه 
 میکردن تاببینن من چیکارمیکنم مجبوربودم مجبور

بابغض ازجام بلندشدم وهمراه شادی به طرف عروس دامادرفتم گلوم ازشدت بغض 
رسوزونداما نتونستم نگاهش کنم باالپایین میشدکه نگاه خیره اش قلبمو بیشت

پشت صندلیشون ایستادم شادی ولیالگوشه های پارچه سفیدحریررنگ روگرفتن 
ومن کله قندای سفید طالیی روتودستای لرزونم گرفتم که عاقد بابسم اهلل شروع 
کردبه خوندن خطبه عقد ومن با چشمای پرابم قند میسابیدم قلبم تیرمیکشید 

وضوح میلرزید کله قندهارو محکم تودستم گرفته بودم  اونقدرشدیدکه دستام به
که نکنه ازدستم رهابشه وابروم بره باصدای عاقد لبام روازتومحکم گازگرفتم تا بغض 

 لعنتیم سربازنکنه وکسی ازدرددلم خبردارنشه

 باکسب اجازه ازپدرمادر عروس خانوم_
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ی ابدی با مهریه عروس خانوم یاسمن منان ایا وکیلم شماروبه عقد دائمی همیشگ 
یک جفت اینه وشمعدان یه جلد قران کریم شمارابه عقد مهراد امیری  ۷۸۸۸

 دربیاورم

 بغض لعنتیم قصدرسواکردنموداشت با صدایی که سعی میکردم نلرزه لب زدم

 عروس رفته گل بچینه_

گل چیزخوبیست ؛ برای باردوم عروس خانوم یاسمن منان ایا وکیلم شماروبه عقد _
یک جفت اینه وشمعدان یه جلد قران کریم  ۷۸۸۸یشگی ابدی با مهریه دائمی هم

 شمارابه عقد مهراد امیری دربیاورم

 عروس رفته گالب بیاره_

برای بارسوم عروس خانوم یاسمن منان ایا وکیلم شماروبه عقد دائمی همیشگی _
یک جفت اینه وشمعدان یه جلد قران کریم شمارابه عقد  ۷۸۸۸ابدی با مهریه 

 راد امیری دربیاورممه

قلبم بیقرارمثل گنجشک میزد لبام بازنمیشدتابگم اخه اگه من بگم عروس زیرلفظی 
 میخواد بعدچندثانیه برای همیشه تموم میشه همه چی

 لبام میلرزیدوبازورلب زدم

 عروس زیرلفظی میخواد_

 مادر مهراد بایه جعبه نیم ست به طرف عروس گرفت وعروس لب زد

 درم وبزرگترای جمع بلهبااجازه پدرما_

 حس کردم دیگه قلبم نمیزنه دردعمیقی توقلبم پیچید که عاقد لب زد
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جناب اقای مهرادامیری ایابه بنده وکالت میدهید شمارابه عقددائمی همیشگی _
 وابدی دوشیزه عروس خانوم یاسمن منان بامهریه معلوم دربیاورم

 لهبایاد پدرم واجازه مادرم وبقیه بزرگترای جمع ب_

حس خفگی بهم دست داده بود حس میکردم قلبمویکی تودستش گرفته 
وفشارمیده قلبم دردمیکرد شروع کردن به امضاکردن دفترو بعد عکاس روبه مالب 

 زد

خب هرکس که میخوادحلقه هارو به عروس دامادبده جعبه هاروبگیره _
 بایددونفرباشن

من دارم جون میدم چطوری شادی اشاره کردمنو لیال بگیریم چرا حالیش نیست که 
 حلقه هاشون روبگیرم تادست هم کنن چطور اخه

دستام جون نداشتن اخه کی جشن عقدعشقش قندمیسابه که من محکوم به این 
 کارم کی روزعقد عشقش حلقه هاشون رو بهشون میده کیی خدا توبگو

 حلقه دامادتودست لیالبود وحلقه عروس تودست من که عکاس لب زد

 که حلقه عروس خانوم دستته بااشاره من بیا جلوخانوم شما_

با غم سرتکون دادم بایدبخندم نبایدکسی ازدرم چیزی بفهمه نه نباید هیچکس 
 بفهمه

بهم اشاره کردکه برم جلو اروم کنارمبل عروس دامادایستادم که مهراد حلقه 
ه اروازجعبه دراورد وتودست یاسمن انداخت قلبم اتیش گرفت بعدازمن لیال حلق

 اروبه یاسمن دادو حلقه اروتودستش کردو عکس گرفتن عکاس لب زد

 یکی عسل روبیاره طرف عروس داماد_
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جعبه حلقه ارو روی سفره عقدگذاشتم وباسرعت ازشون فاصله گرفتم دیگه طاقت 
 این یکی روندارم نه

 روبه مامان لب زدم

 مامان_

 چیه_

 ی داره محضرمیخوام برم بیرون چندتاعکس بگیرم میشه باغ قشنگ _

 خیله خب برو فقط زودبرگرد_

 باشه_

باعجله از اتاق عقدخارج شدم و وارد باغ پردرخت وگل محضرشدم به اسمون چشم 
دوختم هواگرفته بود وابری انگاردل هوام گرفته بود چشمام ترشدو اولین اشک 
روگونه ام چکید شروع کردم به قدم برداشتن واشکام باشدت بیشترجاری شدکه 

ای مردونه ی اشنایی سرم برگردوندم بادیدن همون پسر قاب ساز توکارگاه باصد
بهت زده نگااش کردم کت شلوارمشکی رنگی تنش بود و پیراهن مشکی ساده هم 
تنش بود به خودش رسیده بوداما چشماش قرمزبود بادیدن نگاه باتعجبم لبخند 

 بغض داره غمگین وبغض داری زد که ازباالپایین شدن سیبک گلوش فهمیدم

 تعجب کردی ازدیدن من درسته؟؟_

 سرم روبه معنی مثبت تکون دادم که لباش لرزیدوبرق اشک توچشماش دیدم

من ارادم اراد سپهری پسری که عاشق ودیوونه اون دختریه که به عشق تو بعله _
 گفت وداغ رودلم گذاشت
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 حس کردم قلبم نزد این ازکجامیدونه من عاشق مهرادم

 ردم که زودترازاینکه زبونم به دروغ بازبشه لب زدبااخم نگاهش ک

نیازی به پنهون کاری و دروغ گفتن نیست من میدونم که عاشقشی مثل من که _
 عاشق یاسمنم بودم

 اشک روگونه اش قلبمو سوزوند

 اما عشق من امشب برای همیشه سهم یکی دیگه شد_

 باچشمای پرشده لب زدم

 ح بزنمچرا ازم خواستی برات عکس عشقتوطر_

اونروزی که اومدی کارگاهم خواستم همه چی روبهت بگم اما تو بی تفوات _
ترازاونی بودی که بخوای چیزی بدونی نگفتم تاامشب دردمنوتویکیه میدونی چرا 

 گفتم ازعکس مهراد پنج تامیخوام

 سرم روبه معنی نفی تکون دادم که ادامه داد

ون عکس وزدم تاببینم مهرادچی هرجایی که خیلی اونجارونگاه میکنم یکی ازا_
 داشت که من ندارم چی داشت که یاسمن من از من چشم گرفت و مال اون شد

 دستم روروی قلبم گذاشتم وچنگ زدم دردم میکردخیلی دردمیکرد

توهم قلبت اتیش گرفته میدونم اینوازچشمای قرمزت میفهمم میدونم نگاه کردن _
 ه میدونم چون کشیدم این دردوبه کسی که حواسش بهت نیست چه دردی دار 

 بابغض لب زدم

 منوتویه فرقی که داریم میدونی چیه_
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 بادردنگاهم کرد

 هق زدم

اینکه توبرای عشقت قندنسابیدی حلقه ارو ندادی تادست کسی کنه که همیشه _
فکرمیکردی تو قراره کنارش جای اون بشینی اما اون جای تونشسته یعنی لبخندای 

فه وتوازبغض لبتوگازبگیری توحداقل مثل من امشب اتیش باعشقشون قلبتو بشکا
 نگرفتی

اشک ازچشم چپ هردومون چکیدروگونه امون که ازجیب کتش یه جعبه به طرفم 
 گرفت

 اینو ببر نگو ازطرف کی بگو یکی اینودادورفت_

 دستای لرزون جعبه اروگرفت که لب زد

 بهش بگو ارزومیکنم همیشه کنارش شادوخوشبخت باشی_

ون دادمو ازش فاصله گرفتم صورتم روپاک کردم تواینه خودم رو چک کردم سرتک
ارایشم بهم نریخته بودهمه چی اوکی بود وارد اتاق محضرشدم وبه طرف عروس 
دامادکه لبخندازرولبشون جدانمیشد رفتم جعبه اروبه طرف یاسمن گرفتم 

 وبالبخندلب زدم

 اینو یه خانوم بهم دادگفت بدم به شما_

 به من_

سرتکون دادم باتعجب جعبه اروازم گرفت و درشوبازکرد یه گردنبند طالسفیدقلب 
 بالبخند لب زد
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 اسمشو نگفت_

 توچشماش نگاهش کردم

 فامیلشون روگفتن ؛سپهری_

 باگفتن این کلمه به صورتش نگاه کردم که بااخم سرتکون دادوچیزی نگفت

 ازش فاصله گرفتم و سرجام نشستم که لیالبه طرفم امد

 ایلی بیابریم چندتاعکس بگیریمش_

 حسش نیست لیال_

 جون من پاشو دیگه_

 به اجبارازجلم بلندشدم که به طرف عکاس رفت ولب زد

 ببخشید چندتاعکس ازمون میگیرید عکاس بالبخندسرتکون داد_

منو لیال بالبخندبه دوربین زل زدیم لبخندمن پربودازگریه چندتاعکس دونفره ویه 
 دهم ازمحضرخارج شدیم که بابالب زدعکس تکی گرفتیم وبع

برید خونه وسایالتون وجمع کنیدهمین امشب برگردیم تهران سوارماشین شدیم _
 که حرکت کرد

ماشین جلوی خونه ایستاد بی جون از ماشین پیاده شدم تمام تنم میلرزید قلبم 
چنان تیرمیکشیدکه عرق سرد روی تیغه کمرم نشست انگارشادی فهمیدحالم خیلی 

 ه که سریع دستش دورکمرم حلقه شد باچشمای پرابم نگاهش کردمبد

 بغض کرده بود اینوازچونه اش که میلرزید به راحتی فهمیدم
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 اه عمیقی کشیدم و باقلبی که ازدرد درحال اتیش گرفتن بود لب زدم

 کاش االن یه ماشین بزنه بهم وبمیرم _

شادی باورش شد این نگاهم کرد اشکش فروچکید تعجب کردم اخه باورم نمیشه 
 عشق یه حس بچگانه نیست و یه عشق بود وهست یه عشق یه طرفه

 خدانکنه بیابریم داخل_

باحال داغونی واردخونه شدیم سریع چمدونم روبستم ولباسام روعوض کردم 
وسرهمی جین ابی پررنگ بایه بلوزاستین بلند جذب سفید تنم کردم موهام روبستم 

م ازاتاق خارج شدم که دیدمشون قلبم اتیش گرفت و شالم رو روی سرم انداخت
 سوخت ودودشد

مهراد ویاسمن کنارهم نشسته بودن و همه دورشون بودن اخ بمیرم برات دلم 
 بمیرم که فقط دردسهمته و بس

بغضم درحال ترکیدن بود که سریع چشم ازاون جمع گرفتم وازخونه زدم بیرون 
 ی شادی باعث شدبرگردمروایوون ایستادم وعمیق نفس کشیدم که صدا

 شایلی چرااینجایی_

 میخوام برم خداحافظی کنم_

 ازکی_

 عمو؛یکی از عزیزترین افرادزندگیم_

 حالت خوب نیست شایلی_

 خوبم نگران نباش تاشماکارتون وبکنید وخداحافظی کنیدمنم برگشتم_
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 باشه پس مراقب خودت باش_

 چشم_

فشای اسپرت عروسکیم روپوشیدم چشم ازش گرفتم وباسرعت ازپله هاپایین رفتم ک
و باسرعت از حیاط گذشتم و بادستایی که میلرزید دروازه اروبازکردم وازخونه خارج 
شدم همینکه پام روبیرون خونه گذاشتم بغضم ترکید و اشکام مثل سیل جاری 
شدروگونه ام دستام رو روی دهنم فشاردادم تاصدای هق هق بلندم به داخل خونه 

ونم روبه طرف مسجدکه نزدیک خونه بودبرداشتم بعدبیست قدم نرسه قدمای لرز 
واردمسجدشدم به طرف قبریکی ازعزیزترین افرادم رفتم کنارقبرنشستم گردوخاک 

 روی قبرنشسته بود دستم روبا بی قراری روی خاک کشیدم

سالم عمومن اومدم شایلی اومده پیشت عمو بهت تبریک میگم پسرت دامادشده _
نی که عاشقش بودی ومیپرستیدش اره مهرادت دامادشده عمو پسرت مهراد همو

عاشقش بودم عاشق پسرت عاشق پسری که امشب به یکی دیگه بعله دادوداغ 
 رودلم گذاشت

 سرم رو روبه اسمون گرفتم

خدایا ازم گرفتیش داغ جدایی رودلم گذاشتی توروبه علی قسم هیچوقت تنهاش 
دورکن خوشبخت باشه ازهرجهتی به جاش نذار نذار ناراحت باشه همه درداروازش 

من هستم امابااون کاری نداشته باش اون هنوزم تمام زندگی من بااین تفاوت که 
ازهمین ثانیه دیگه شاهزاده سواربراسب من نیست دیگه تورویاهام بهش نمیرسم 

 وبرای همیشه برادرمه برادر

خارج شدم وبرگشتم قلبم به شدت دردمیکرد باتن لرزون از جام بلندشدم وازمسجد
به خونه که دیدم مامان وشادی دارن خداحافظی میکنن صورتم روپاک کردم و 
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وقتی مطمئن شدم وضع صورتم چیزی رو لونمیده به طرفشون رفتم اصال بهشون 
نگاه نکردم امشب بیش ازحد دلم سوخته بود دیگه طاقت ندارم بیشترازاین 

 دردبکشم

 ن بودتنهاکلمه ای که ازدهنم خارج شدای

 خداحافظ_

 به هیچکس نگاه نکردم به هیچکس

باصدای بوق سریعترازمامان وشادی ازخونه خارج شدم وسوارماشین شدم سرم 
روبه پنجره تکیه دادم وچشمام روبستم وبه اشکام اجازه باریدن دادم چنددقیقه 
بعدشادی کنارم نشست ومامان جلونشست وماشین راه افتادهیچکس حرفی 

 نمیزدهیچکس

 جاده نگاه میکردم و با بغض زمزمه کردم به

 خداحافظ روزای عاشقیم خداحافظ_

 مراقب عشقم باشید

از دردی که روقلبم سنگینی میکرد در حال جون دادن بودم امانمیتونستم چیزی 
 بگم واین وحشتناک بودوحشتناک

 هه

چشمام روبستم تارسیدن به تهران باخدا دردودل کردم واشک ریختم باتوقف 
ن زودترازبقیه ازماشین پیاده شدم چمدونم روبرداشتم و باکلید درخونه ماشی

اروبازکردم واردخونه شدم به سرعت ازحیاط عبورکردم و به سرعت ازپله هاباالرفتم 
وارداتاقم شدم وپشت در نشستم بادیدن قاب روی تخت دستام روتوموهام 
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موهام خالی کردم فروکردم و تمام دردوفشاری که تودلم سنگینی میکردرو روی 
وکشیدم اونقدرمحکم که وقتی به کف دستم نگاه کردم یه مشت پرازموهام روکنده 
بودم برام مهم نبود دیگه ازموهام متنفرم برام هیچ ارزشی نداره برام مهم نیست 

 چه بالیی سرشون میاد

حس خفگی داشتم حس میکردم نمیتونم نفس بکشم ازجام بلندشدم وپنجره اتاق 
 م سرم رواز پنجره بیرون بردم وجیغ زدمروبازکرد

 خداااا ازدنیات متنفرم_

هق زدم و زیر پنجره نشستم بادسردبه سروصورتم میخوردوصورت خیسم روبیشتر 
خنک میکرد واشکام بی وقفه میچکید اذان صبح روکه شنیدم نتونستم پاشم 

 ونمازبخونم تمام تنم دردمیکرد قلبم بدجوردردمیکردوبیهوش شدم

 دستی روی صورتم چشم بازکردم شادی ترسیده نگاهم میکردباحس 

 شایلی،خوبی؟؟_

 اروم موهای روی صورتم رو پشت گوشم زدم

 خوبم_

 باچشمایی که حلقه اشک زده بود لب زد

 ایناچیه_

 به موهای تومشتم اشاره کرد پوزخندزدم

 چیزی نیست_

 توروخدا انقدر به خودت فشارنیاراون ارزششونداره_
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 ریچیکارم دا_

 بایدبری مدرسه_

بی حرف سرتکون دادم ازجام بلندشدم و به طرف سرویس رفتم واردسرویس شدم 
شیراب روبازکردم ومشتم روپرکردم از اب یخ وچندتامشت پشت سرهم اب به 
صورتم زدم نفس عمیقی کشیدم وازسرویس خارج شدم صورتم روباحوله خشک 

م رونداشتم موهام همینطور کردم یونیفرمم روپوشیدم حوصله رسیدگی به موها
سردرگم دورم ریخته بود وازمقنعه زده بود بیرون اهمیتی ندادم وکوله ام رو روی 
شونه ام انداختم گوشیم روازروی میزارایش چنگ زدم و قبل اینکه ازاتاق خارج شم 
اون قاب لعنتی روهم برداشتم وازاتاق زدم بیرون باسرعت ازپله هاپایین رفتم 

وی ورودی خونه کتونی های مشکی لج دارم روپام کردم واز خونه وبدون حرف جل
خارج شدم افسرده وغمگین راه میرفتم که بوق ماشینی باعث شد روم روبرگردونم 
وچشمای افسرده ام روبدوزم به سرنشینای ماشین بادیدن احسان وغزاله به طرف 

کیپ کیپ شده   ماشین رفتم وسوارماشین شدم باصدایی که از گریه زیادگرفته بود
 بود لب زدم

 سالم_

 غزاله بانگرانی نگاهم کرد

 چیشده_

 همین یه جمله کافی بود تابغضم سربازکنه و هق هق کنم

 دیگه همه چی تموم شد_
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احسان بانگرانی ماشین روکنارخیابون پارک کردازماشین پیاده شد و درماشین عقب 
 توبغلش فشرد ولب زدروبازکردوکنارم نشست که خودم روپرت کردم توبغلش منو 

 چیشده_

 باچشمای اشکیم نگاهش کردم

 احسان_

 باچشمای نگران لب زد

 جان احسان !!چیشده ؟؟_

 عشقم رفت_

 بااین حرفم چشمای متعجبش رودوخت بهم

 یعنی چی_

 این چندروزه شمال رفته بودم_

 چرا_

 به غزاله نگاه کردم

 عقدکرد_

 چیییی_

 املبخندزدم واشک ازچشم چپم چکیدروگونه 

میگن اشکی که ازچشم چپ بریزه معنی اینومیده که قلب اون ادم شکسته قلب 
 من بدجوری شکسته اونقدرکه حتی خداهم نمیتونه مثل اول درستش کنه
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 احسان نگاهم کرد

 خیله خب ،اروم باش حالت بدمیشه_

امامن دیگه نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم به پیراهن احسان چنگ میزدم وهق 
 هق میکردم

 توروخدااروم باش اروم بگیر دختر قلبت مریضه یه وقت یه بالیی سرت میاد_

 باغم نگاهش کردم

 دعاکن اگه یه ذره فقط یه ذره دوستم دارین دعاکنین !!دعاکنین زودتر ازکاربیوفته_

 به احسان با بی تابی و غم نگاه کردم

تم که احسان توبگو ؟؟توبگوچطوری به کسی که تمام سالها باهاش رویاساخ_
 کنارشم بگم دادش چطوری بگم چطورتحمل کنم چطور؟؟

حتی احسانم هم بغض کرده بوداین و ازحالت نگاهش فهمیدم برقی که توچشمش 
 بود واضح بود که چه حالی داره

 بااین حالش داداش نمیشه بریم مدرسه که_

غیبت کرده چندروز نره خیلی بدمیشه برید مدرسه خودم ظهرمیام دنبالتون _
ست خیلی بهش باشه اگه الزم بودداروهاش وبده بخوره تا بعدا باهم حرف حوا
 بزنیم

 باشه_

 جلوی مدرسه ماروپیاده کردو بانگرانی لب زد

 مراقب خودت باش_
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سرتکون دادم و بدون حرف واردمدرسه شدم خواستم برم سرکالس که ناظم جلومو 
 گرفت همونی که گفت طرح بزنیم

 بهم نگاه کرد

 ی مدرسه بهادری چرا؟؟؟چندروزنیومد_

 نگاهش کردم وچشمه اشکم جوشید بابغض لب زدم

یادتونه گفتید انشاالبهش میرسم ؟؟؟برای همیشه ازدست دادمش شدسهم یکی _
 دیگه

 دیگه هیچوقت سهم من نمیشه هیچوقت

بهت زده نگاهم کرد وچیزی نگفت انگار اونم خیلی شوکه شده بود ازکنارش گذشتم 
 جام نشستموارد کالس شدم وسر 

غزاله کنارم نشست بهش نگاه کردم بغض کرده بود اخ بمیرم براش که همیشه 
کنارم بودهمیشه وهرجا کنارم بود افسرده و غمگین سرم رو روی شونه اش گذاشتم 

 وچشم بستم واشکام چکیدکه باصدای سجاد چشمام روبازکردم

 سالم خب خانوما اماده ایدبرای امتحان_

، بدترازاین نمیشه من حتی یه کلمه هم نخوندم حاالچطوری ییییییای وای
امتحان بدم؟؟ برام مهم نبودبیخیال صفرمیشم دیگه این امتحان چه ارزشی داره 

 من کل زندگیموازدست دادم اینکه دیگه دربرابرش هیچه

باپخش شدن برگه ها زل زدم به برگه هیچی یادم نمیومد بااینکه قطعامطمئن 
حتی نیازبه خوندنم داشته باشم همه اروبلدبودم اما نمیدونم چرا  بودم بدون اینکه

 ذهنم خالی شدازهرچیزی هیچی یادم نمیومد هیچی
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مثل مادری که بچه اش مرده وقتی میفهمه کلی بیقراری میکنه امایه ساعت 
بعدبادیدن ادمایی که توخونه اش نشستن وگریه میکنن میگه چیشه قضیه چیه 

شی داره ووقتی دوباره قضیه اروبهش میگن دوباره بیتابی ؟؟فراموش کرده فرامو
میکنه امابعدازیه ساعت دوباره هیچی یادش نمیاد منم مثل همونم تمام جوابا 
خیلی کمرنگ جلوچشمام رژه میره اما تامیخوام بنویسم سفیدمیشه وهیچی به 

 یادم نمیاد

هاشون  تاتموم شدن کالس فرصت داستیم باشنیدن صدای زنگ بچه ها برگه
 روتحویل دودن ورفتن بیرون غزاله باغم نگاهم کرد

 چراهیچی ننوشتی اجی_

 نگاهش کردم

 هیچی یادم نمیادغزاله_

بااین حرفم برای اینکه اشک توچشماش رونبینم سرش وانداخت پایین امادیرشده 
بود من اشک توچشماش رودیده بودم باایستادن قامت مردونه سجاد برگه ام روبه 

 م برگه ارو ازم گرفت و بعدچندلحظه بااخمای درهم نگاهم کردطرفش گرفت

 چراهیچی ننوشتی شایلی_

 چشمام رودختم توچشماش

 بلدنیستم_

 طرزنگاه کردنش بانگرانی توام شد

 چیشده_
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 اه عمیقی کشیدم

 عشقم داماد شد!!نتونستم چیزی بخونم_

ردن امتحانم چونه ام شروع کردبه لرزیدن میدونستم بغض توگلوم به خاطرخراب ک
 نیست اماباالتماس لب زدم

 میشه یه روزدیگه دوباره امتحان بدم_

 کنارم نشست

 !!! بغض نکن فدای سرت_

سرم رو باغم تکون دادم که ازکنارم بلندشدورفتانقدرحالم بدبودکه هیچی نگفت 
 ورفت

 سرم روبه دیوار چسبوندم و لب زدم

 غزاله نبودی ببینی چقدر خوشگل شده بود_

 قطره ازچشمم چکیداولین 

 همونی بودکه من میخواستم همون تیپی که همیشه تو رویاهام میدیدم_

 اشک بعدی روگونه ام چکید

اخ نبودی ببینی چقدر لبخندبهش میادنبودی ببینی لبخندای ازته دلش ازهمونایی _
 که ارزوم بودوقتی منومیبینه رولبش بشینه اما هیچوقت نشدکه بشه

 اهق هق لب زدمبه غزاله نگاه کردم ب
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غزاله همه چی همونی بود که میخواستم همونی بودکه من توارزوهام میدیدم اما _
 عروسی که کنارش بودمن نبودم اون کسی که سرسفره عقدبله گفت من نبودم

 خودموپرت گردم تواغوش غزاله وهق هق میکردم ولب زدم

 باورت میشه غزاله من براشون قندسابیدم_

 چشمای پرشده ام وبادستای لرزون به خودم اشاره کردمازبغلش دراومدم وبا

 باورت میشه من برای عشقم قندسابیدم باورت میشه غزاله_

 چشمای بهت زده اش روی صورتم ثابت موند

 با دردسرم رومثل دیوونه هاتکون دادم

 غزاله دارم میسوزم_

کردم وپی قاب روازکنارم برداشتم وزل زدم بهش بادلتنگی صورتم روبه قاب نزدیک  
درپی بوسیدم واشک ریختم بوسیدم اشک ریختم به قلبم چسبوندمش وبا هق 

 هق لب زدم

 غزاله حتی دیگه حق فکرکردن بهشم ندارم_

 صورت غزاله هم خیس اشک بود

بچه هاباتعجب بهمون نگاه میکردن برام مهم نبوددیگه هیچی برام مهم 
 !!!نبودهیچی

 نیدمنمیدونم چطور ساعت هاگذشت هیچی نمیش

 باتکون بازوم ازفکرام پریدم
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 به غزاله نگاه کردم

 پاشو بریم زنگ خورد_

سرتکون دادم وازجام بلندشدم و بی رمق همراه غزاله از مدرسه خارج شدیم احسان 
دم درمدرسه توماشین منتظرمون بود سوارماشین شدیم که بدون حرف حرکت 

 کردهیچکدوم حرفی نمیزدیم هیچکدوم

یستاد ازماشین پیاده شدم که شیشه طرف خودش روپایین جلوی خونه امون ا
 دادوگفت

 بروهرچی که نیازداری بردار بیا پایین_

 نگاهش کردم

 میخوام تنهاباشم_

 باجدیت نگاهم کرد

 نشنیدی چی گفتم_

بی حوصله سرم روبه نشونه باشه تکون دادم ازماشین فاصله گرفتم واف اف 
بی هیچ حرفی وارداتاقم شدم یه دست  روفشردم که درسریع بازشدواردخونه شدم

لباس راحتی توکوله ام گذاشتم مانتوشلوارمشکی رنگ پوشیدم وازاتاق خارج شدم 
 ازپله هاپایین اومدم وخواستم کفشام روپام کنم که مامان جلوم ایستاد

 کجا_

 کفشام روپام کرم وصاف ایستادم

 سالم_
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 علیک؛ کجا؟_

 میرم خونه غزاله_

 چرا_

 مامتحان داری_

 شب اونجامیمونی یابرمیگردی_

 میمونم_

 خیله خب فرداخونه باش_

 باشه_

 بی حرف دیگه ای ازخونه زدم بیرون وسوارماشین شدم احسان نگاهم کرد

 هرچی خواستی برداشتی_

 سرم رو تکون دادم

 اهوم_

 ماشین راه افتادوبعدچنددقیقه جلوی خونه ایستاد

 شدیم نه مادرانسان بودنه پدرشبی حرف پیاده شدم وبه همراهشون واردخونه 

 مامان بابارفتن امروز دوتایی بگذرونن_

سرم روبه معنی تفهیم تکون دادم به همراه غزاله وارداتاقش شدیم که احسان 
 وارداتاق شد

 اماده شید یه ساعت دیگه میریم بیرون_
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بدون حرف دیگه ای از اتاق خارج شد که کوله ام روبازکردم و تونیک وشلوارم 
راوردم وبه طرف حمام رفتم واردحمام شدم و زیردوش اب سردایستادم حسابی رود

خودم روشستم وبعدنیم ساعت ازحمام خارج شدم لباسام روتنم کردم موهام روبا 
غم بافتم لباسای بیرونم روپوشیدم غزاله هم اماده شداز اتاق خارج شدیم که احسان 

وارماشین شدیم که حرکت کرد ازجاش بلندشد به همراه هم ازخونه خارج شدیم س
 اصالبرام مهم نبودکجامیره چشمام روبسته بودم که بعدیک ساعت لب زد

 پیاده شید_

چشم بازکردم بادیدن بام تهران نفسم روبادردبیرون فرستادم واز ماشین پیاده شدم 
احسان وغزاله هم همراهم شدن وباهم شروع کردیم به قدم زدن هیچکدوم حرفی 

وم روی نیمکتی که قرارداشت نشستیم سرم رو روی شونه احسان نمیزدیم هیچکد
گذاشتم وچشم بستم نمیدونم چقدر گذشت که حس سرمابهم دست داد اروم 
چشمام روبازکردم بادیدن هواکه روبه تاریکی میرفت به احسان و غزاله نگاه کردم 

 احسان دستم روتودستش گرفت ولب زد

 زنیچرا خودتوخالی نمیکنی چرا جیغ نمی_

 نگاهش کردم بادست اشاره کرد ازجام بلندشم

 پاشو برو وقتشه خودتو سبک کنی_

بی اختیارازجام بلندشدم وچشمام روبستم و جیغ ازته دلی زدم جیغی که لحظه 
بله گفتن مهراد توگلوم خفه کردم جیغی که زمان سابیدن قندتوگلوم خفه شد جیغ 

که حس کردم سبک شدم سبک زدم وگریه کردم جیغ زدم وگریه کردم تاجایی  
 خیلی سبک برگشتم به طرف احسان و غزاله که باغم نگاهم میکردن

 دستای احسان روگرفتم
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 احسان ازت یه چیزی بخوام نه نمیاری_

 باغم نگاهم کرد

 هرچی باشه قبوله_

 قول؟؟_

 قول مردونه_

 لبخندزدم

 برویه ماشین اصالح سر بگیربیا_

 باتعجب نگاهم کرد

 چرا؟؟_

 دهرچی باشه قبول کنیقرارش_

 سرتکون داد

 خیله خب شمااینجابمونیدمن زودمیام_

 بالبخند سرتکون دادم که ازمون فاصله گرفت وسوارماشینش شدورفت

 روی نیمکت نشستیم که غزاله نگاهم کرد

 شایلی خوبی_

 اهوم نگران نباش_

 چشم دوختم به شهری که ازاینجازیرپاِم 
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 قلبم لرزیداالن کجاست حالش چطوره

بغض توگلوم بودکه احسان جلوم ایستاد جعبه دستگاه اصالح سرروبه طرفم گرفت 
 و لب زد

 خب حاالبگو بااین میخوای چیکارکنی_

 نگاهش کردم لبخندلرزونی زدم دستش روگرفتم

 ازت یه خواهش دارم که امیدوارم ردش نکنی_

 گفتم که هرچی باشه قبوله بگو_

 موهای بافته شده ام کشیدم شال رو ازروموهام برداشتم ودستی روی

 بااین موهاموبزن_

 غزاله جیغ ناباوری زد

 این امکان نداره !!دیوونه شدی_

 نگاهش کردم

 غزاله خواهش میکنم_

 نه شایلی توروخدا نه دلت میاد باموهات اینکاروبکنی_

 لبخند لرزونی زدم

 غزاله_

 هق زد ودستاش رو روی صورتش گرفت

 وای خدانه_
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 ه قرمزشده بودوسیبک گلوش تندتند باالپایین میشدنگاهم کرداحسان با صورتی ک

 توازمن چی میخوای شایلی ؟نه من نمیتونم من طاقتشوندارم_

 باالتماس لب زدم

 احسان!!!!توقول دادی_

 توصورتم دادزد

 قول چی؟؟؟ اینکه اینارو ازته بزنم نه من نمیتونم_

 احسان التماست میکنم_

بابرق کارمیکردهم با باتری دستگاه روبه طرفش دستگاه روازجعبه دراوردم هم 
 گرفتم باغم نگاهم میکردکه اشاره کردم بگیرتش

 دستاش میلرزید دستگاه روگرفت ودکمه روشنش رو فشارداد

به طرف موهام گرفت صدای قیژقیژ بریدن موهام هق هق غزاله و صدای نفسای 
شتن این موهاهیچ کشداروبغض الوداحسان قلبمواتیش میزد وقتی مهرادنیست دا

 معنایی نداره

نیم ساعت گذشت به موهام نگاه کردم به بافت بلندموهام که روی زمین افتاده 
 بودنگاه کردم لبخندپرازبغضی زدم وموهام روازروزمین برداشتم ولب زدم

 !!خداحافظ_

به احسان نگاه کردم که با دیدن صورت خیسش بهت زده چشمام خشک شدرو 
 دستگاه روپرت کردروزمین صورتش بالبای لرزون
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من امشب جون گرفتم قتل کردم من موهای به اون قشنگت و زدم نبایدبه حرفت _
 گوش میکردم نباید

 لبخندزدم و ازجام بلندشدم دستم روروی گونه هاش کشیدم

 گریه نکن این موها دیگه دلیلی نداشت که کنارمن باشن_

امیداینکه یه روز دستش البه الی  توتموم این سالهافقط به یه امید بلندش کردم به
موهام میشینه ونوازش میکنه بارفتنش بودن این موها هرروز بارها جونمومیگیره 
تمام رویاهای سوختم دوباره جون می گیرن وازنومیسوزن نبودشون یکم ارومم 

 میکنه

 غزاله واحسان اونقدرناراحت بودن که حدنداشت

 باخنده دستم رو روی سرکچلم کشیدم

 ؟؟؟خیلی زشت شدم که اینجوری گریه میکنید چیه_

احسان بی حرف منو تواغوشش گرفت خودم روتواغوشش فشردم وهردوگریه 
کردیم باالخره برگشتیم خونه برای همیشه موهایی که یه روز نیمی اززندگیم بود 
رو گذاشتم وبرگشتم نیمی اززندگیم زمانی که صدای بله اش روشنیدم رفت وامشب 

 رفت حاالدیگه هیچی تودنیا ندارم که عاشقش باشم هیچی ندارم نیم دیگه اش

وقتی واردخونه شدیم همه جاغرق سکوت بود بالبخند خسته ای روبه احسان لب 
 زدم

 شبت بخیر مرسی که کنارمی_

نگاهم کردتوچشماش نگرانی موج میزد که چشم ازش گرفتم وباغم وارداتاق غزاله 
ایستادم بادیدن سرم که سفید بود وبدون  شدم لباسام روعوض کردم جلوی اینه
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حتی یه تارمو بغضم گرفت لبام میلرزید اما سعی کردم کنترلش کنم دستم روروی 
 سرم کشیدم

 بیحال خودم روروی تخت پرت کردم و چشم بستم

صبح باصدای احسان ازخواب بیدارشدم وزوداماده شدم وبه همراه غزاله از خونه 
 خارج شدیم که غزاله لب زد

 شایلی_

 منتظرنگاهش کردم

 به خونوادت میخوای چی بگی ؟؟_

 درباره ؟؟_

 موهات_

 پوزخندزدم

 براشون مهم نیست نگران نباش_

سرتکون دادوچیزی نگفت واردمدرسه شدیم وکل ساعت درس رو خودموغرق درس 
کردم بعدام باتداحافظی ازغزاله برگشتم خونه بدون هیچ حرفی رفتم تواتاق لباسام 

م و واردحمتم شدم اب سردمستقیم میخورد به سرم دیگه مویی نبود که روبرداشت
دورم بریزه وبادیدنش کیف کنم اشکام با قطره های اب قاطی شد خودم روشستم 
وازحمام خارج شدم لباسام روپوشیدم و جلوی اینه ایستادم به خودم تواینه نگاه 

وزیه روز ندارمشون کردم دستم روروی سرم کشیدم چقدر جای موهام خالی بود هن
 و انقدر افسرده شدم
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اشک روگونه ام چکید لبخندرولبم نشست امایه خوبی داره اونم اینه که هرروزی 
 که ندارمشون یاداوری میشه که دیگه عشقی هم وجودنداره

غرق بودم تو غمام که یهو باجیغ شادی ترسیده برگشتم به طرفش که باچشمای 
 گردشده انگشتش رو به طرفم گرفت

 تو..تو چه بالیی سرموهات اوردی_

 نگاهش کردم اروم روی صندلی نشستم ولبخندزدم

 دیگه دوسشون نداشتم_

 به طرفم اومد وکنارپام چهارزانونشست

 اشک صورتش روخیس کردبغض داشت خفه ام میکرد

دروغ میگی ،توعاشق موهاتی محاله دوسشون نداشته باشی چطور طاقت اوردی _
 چطور؟؟

 یارروگونه ام چکید وبالبایی که میلرزیدلب زدماشکام بی اخت

همونطورکه طاقت اوردم عشقم جلوچشمام سهم یکی دیگه شه ازاینام گذشتم _
!!اره من عاشق موهام بودم عاشق مهرادبودم اما به هیچکدومشون نرسیدم درست 
نبود که دیگه موهامم کنارم باشن وقتی عشق اول واخرم مال من نیست مومیخوام 

 چیکار

 وای شایلی چطور دلت اومد ؟؟_

هق هق میکرد ازدیدن این بی تابیش هم تعجب کرده بودم وهم غم دلم 
 هزاربرابرشد وبرای هزارمین بارتوخودم شکستم
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 گریه نکن_

 همه فامیل عاشق موهای توبودن چطوردلت اومدازشون بگذری_

ه ازش نگاهش کردم راست میگفت همه عاشق موهام بودن حتی بابا !!بابایی ک
 محبت ندیدم اما عاشق موهام بود کیف میکرد وقتی موهام رومیدید

 نگران اونا نباش اونا خیلی زود منوبااین ظاهر قبول میکنن_

خودت چی ؟؟هانن خودت چطور میتونی عادت کنی وقتی عکسارو نگاه میکنی _
 وقتی به عکسانگاه میکنی چطوری طاقت میاری توهمه ی عکسا موهات هستن

چیزا رودوست داشتم وازدست دادمشون اینم یکی دیگه ازاونا حاالدیگه نه خیلی _
مویی وجودداره نه عشقی که من به موهام داشتم همشون دودشد رفت میشه 

 تنهام بذاری

 چیزی نگفت و ازاتاق خارج شدسعی کردم به موهام فکرنکنم وکمتر دلم بگیره

 توخوندن کتابامکتابام روبرداشتم وشروع کردم به خوندن غرق بودم 

روزابه سرعت میگذشت ومن گوشه گیر تر افسرده تر میشدم مثل یه ربات میرفتم 
مدرسه وبرمیگشتم تواتاقم ودرس میخوندم روزوشبم خالصه شده بود تو درس 
ومدرسه حتی کالس کنکورهم ثبت نام نکردم خودم مشغول خوندن وتست زدن 

ودم توتمام این روزها فقط یه اهنگ بودم وخودم روحسابی برای کنکوراماده کرده ب
 تو تمام ثانیه ها دقیقه هاساعت ها روزها کنارم بود اهنگ خونه ارزوازمعین

مشغول تست زدن درس عربی بودم غروب جمعه بود وبدجور دلگیر مدادم رو الی 
کتاب تست قطورم گذاشتم وازجام بلندشدم به طرف پنجره رفتم ودرش روبازکردم 

وخیابوناپربودازادمایی که بالبخند مشغول خریدبودن خیلی وقت هوای اسفند بود 
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بودکه حتی یه کافه هم نرفته بودم دلم عجیب میخواست برم وقدم بزنم جلوی 
کمدم ایستادم و مانتوبلند مشکی سفیدم روباشلوار جذب مشکی پوشیدم جلوی 

ی که اینه ایستادم به خودم زل زدم دستی توموهام کشیدم سه ماه از اون روز
ازشون گذشتم میگذشت حاالموهام تاروی شونه هام بود و پرپشت ترازقبل موهام 
روباکلیپس جمع کردم شال مشکی سفید لمه ام رو سرم کردم به خودم اخرین نگاه 
روانداختم گوشی وکیفم روبرداشتم وازاتاق خارج شدم ازپله هااروم پایین اومدم 

ن سالم کردم بدون اینکه منتظرجواب به مامان وشادی که مشغول دیدن فیلم بود
باشم کفشای اسپرتم روپوشیدم وازخونه خارج شدم اروم شروع کردم به قدم زدن 
به خیابون اصلی که رسیدن بادیدن شلوغی نفس عمیقی کشیدم وشروع کردم به 

 راه رفتن

قدم میزدم و توحالو هوای خودم بودم خیلی وقت بودکه حتی ازاحسان وغزاله هم 
شتم فقط درحدمدرسه بودوبس !!!کی فکرشومیکرد من شایلی ای که باوجود خبرندا

تنهایی هام باوجود بی کسیم اونقدرشادوشیطون بودم یه شبه بشم ساکت ترین 
عضوخونواده به طوری که همه اعضاخونواده بخوان باهام حرف بزنن اما حاالدیگه 

ی که شادبودباتمام من نخوام وازشون فاصله بگیرم جاهامون عوض شده بود دختر
نامالیمات زندگیش یه شبه تبدیل شد به یه دختراروم دیگه نه اشک میریختم ونه 
فریادمیزدم باهیچکس کاری نداشتم حتی دیگه باخودمم کاری نداشتم من خیلی 
 وقت بود که دیگه خودمم فراموش کرده بودم خیلی وقت بودکه دیگه لبخندنزدم

هاش میخندید نه میخنده نه گریه میکنه فقط جالبه نه دختری که باتموم غصه 
سکوت میکنه ویه جمله توذهنش اکومیشه ازدردی که ازدست دادن عشقم که 
 بزرگتر نیست هست؟؟وهمیشه به یه جواب میرسم هیچی سخت ترازاون نیست

 پس بیخیال
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سوز سردی باعث شد پشیمون شم که چرامانتوپوشیدم انقدردلم گرفته بودکه فقط 
ه شدم وزدم بیرون بعدسه ماه اولین باربود که مثل قبل میومدم سریع اماد

توخیابوناوقدم میزدم قبلن دلخوشی داشتم تواوج نامیدی یه کورسوی امیدداشتم 
 که بخوام به زندگیم ادامه بدم اما حاال هیچ حسی ندارم هیچ حسی

دای دیگه حتی گیتارهم نمیزنم اه عمیقی کشیدم و به طرف خونه حرکت کردم که ص
 اشنایی روشنیدم

 شایلی خانوم_

سرجام ایستادم صداش اشنابود ولی هرچقدرفکرمیکردم یادم نمیومد صاحب 
 صداکیه برگشتم به طرفش بادیدن ارادسپهری بهت زده لب زدم

 چطوری ادرس خونه منوپیداکردید_

 خیلی بی روح وخشک لب زد

 از دوستتون غزاله_

 به بغل خیلی اروم بهش نگاه کردمسرم رو با تعجب وگنگی تکون دادم دست 

 خب امرتون_

 میخوام باهاتون صحبت کنم_

 متعجب وسوالی لب زدم

 درباره؟؟_

 مگه خبرندارید_

 ابروهام روتوهم گره زدم
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 ازچی؟؟_

 دهم فروردین جشن یاسمن ومهرادهِ _

صدای شکستن چیزی رو توقلبم شنیدم اما من دیگه عادت کردم لبخند غمگینی 
 زدم

شتم البته مقصرخودمم چون خیلی درگیردرسام شدم این چندوقت اصال نه خبرندا_
 ازخونواده یه جورایی جداشده زندگیم

 نفس عمیقی کشید

 به هرحال میخوام باهاتون دراین باره صحبت کنم_

این اتفاق جای صحبت کردن نداره دیریازود این جشن برگزارمیشدوکاری هم _
 بشینیم و ازدور ناظرخوبختیشون باشیمازدست هیچکدوممون برنمیادبه جزاینکه 

 پوزخند زد

 ولی من اینطوری فکرنمیکنم_

یک ان تنم سردشد طرز نگاهش لحن حرف زدنش خیلی ترسناکه تودلم وخالی 
 کرد

 منظورتون چیه_

 ابروهاش رو باپوزخند باالبرد

 برای توضیح همین چیزاست که میگم بایداساسی باهات صحبت کنم_

 ادستایی که میلرزیدلب زدمگلوم خشک شده بود ب
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 باشه کی وکجا_

 ادرس روبراتون میفرستم_

 سرتکون دادم

 خدانگهدار_

خیلی زودازم دورشد اما من توان راه رفتن هم نداشتم نمیدونم چرا دلم گوهای 
 بدمیداد حرفاش خبر خوشی رونمیداد مطمئنم که یه فکرای بدی توسرش بود

لید درخونه اروبازکردم واردخونه شدم باقدمای لرزون به طرف خونه رفتم وباک
بادیدن مامان باباوشادی که کنارهم نشسته بودن اروم سالم کردم که مامان ازجاش 

 بلندشد وبالبخندبه طرفم اومد

 خوبی چه عجب تورفتی بیرون_

 اره رفته بودم یکم قدم بزنم_

 کارخوبی کردی بیابشین میخوام باهات صحبت کنم_

ارشون که نگاهش روبهم دوخت ازروی میز کارت سرتکون دادم ونشستم کن
 سفیدرنگی که پاپیون سفیدباربان بودوسطش نگین بودروبه طرفم گرفت

دستام میلرزید حدس میزدم این کارت عروسی کی باشه به بابا نگاه کردم منتظربود 
ببینه چیکارمیکنم لبخند ظاهری رولبم نشوندم وکارت روباهردردی بازکردم به کارت 

کردم بادیدن اسم مهراد و یاسمن قلبم تیرکشید دستام شروع کردبه لرزیدن نگاه  
قلبم بدجوردردمیکرد کارت روبادستای بیجونم روی میزگذاشتم چشمام رو محکم 
روهم فشاردادم تابتونم دردی که تو قلبم بهم فشارمیاورد روکنترل کنم چشمام 

 روبادردبازکردم لبخندلرزونی زدم
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 مبارکه به سالمتی_

 مامان بالبخندلب زد

میخوام برای شادی وتو ازیه مزون لباس سفارش بدم فرداروبه خودت استراحت _
 بده بریم وقت گرفتم

 نگاهش کردم وسرتکون دادم

 باشه فقط قول نمیدما_

 نخیر باید بیای_

 سرم رودرمونده تکون دادم

 خیله خب چشم پس اگه دیگه فعالبامن کاری ندارید من برم_

 با بااخم لب زدنگاهم کردبا

 بمون االن شام اماده میشه_

 نگاهش کردم با بی تفاوتی چشم ازش گرفتم

 من خیلی وقته شام نمیخورم شب بخیر_

ازجام بلندشدم وباسرعت ازپله ها باالرفتم وارداتاقم شدم وسرخوردم پشت در 
اشکام جوشیدودریک ان کل صورتم خیس اشک شد دستای لرزونم رو روی قلبم 

دم بلکه دردش کم شه دردش اونقدر زیادبودکه دردی که اوایل زمانی که فشارمیدا
فهمیدم قلبم مشکل داره نبودبه ناچار به طرف کیفم که داروهام داخلش بودرفتم 
قرصاروتومشتم ریختم وخوردم اما حتی بعدیک ساعت یک ذره ازدردقلبم کم 

روفرومیکنه  نشدکه هیچ بیشترهم شدحس میکردم یکی تو قلبم ناخونای بلندش
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قلبم اونقدردردمیکردکه تمام تنم میلرزید خدایا چطوری دووم بیارم چطوری من 
هنوزم بااینکه سعی میکنم عادت کنم عادت نکردم هنوزم عاشقشم ذره ای ازعشقم 

 نه تنهاکم نشده بلکه بیشترم شده

گوشیم روازجیبم برداشتم وروشنش کردم توپیج مهرادرفتم بادیدن عکسای دونفره 
وعاشقانه شون قلبم بیشتردردگرفت همینطوربه عکسانگاه میکردم قلبم بیشتر 
میسوخت ودردم بیشترمیشد که پیامی توتلگرام برام اومدوارد تلگرامم شدم 

 بادیدن پیام اططرفاراد سریع پیام روبازکردم

 کافه ویولون۸سالم فردا ساعت _

 ادرس روهم نوشته بود

میگذره من دیگه طاقت ندارم به دردام اضافه  خدایا نمیدونم چی توذهن این ادم
 شه خودت کمکم کن

گوشی روکنارگذاشتم و ازجام بلندشدم لباسام رودراوردم ویه بافت بنفش کوتاه 
باشلوارجذب پشمی مشکی تنم کردم موهام روبستم بایدکوتاهشون کنم 

 ازبلندشدن موهام متنفرم ولی خیلی زودبلندشده و رشدش فوق العاده س

 ل روی تخت درازکشیدم و بادرد چشم بستمبیحا

صبح باصدای اذان بیدارشدم ازجام بلندشدم هنوزقلبم دردمیکرداینطوری نمیشه 
بایدبرم دکتر و داروهامو عوض کنه دیگه این داروهاجواب گودردم نیست واثری 
نداره مطمئنم وضع قلبم بدترشده امابرام اهمیتی نداشت به طرف سرویس رفتم 

شدم ووضوگرفتم ازسرویس خارج شدم سجاده ام روپهن کردم و واردسرویس 
چادرم روسرم کردم ومشغول خوندن نمازم شدم بعدخوندن نمازبابغض روی 

 کنارسجاده نشستم
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خدایا حواست به عشقم باشه نذاریه لحظه هم ناراحت باشه غرق خوشبختی _
من بیارفقط باشه این اخرین چیزیه که ازت میخوام به جاش هربالیی میخوای سر 

 کاری بااون نداشته باش اون خوش باشه برای من کافیه

 چشمام روبستم واشکام فروچکید

بعداز چنددقیقه جانمازوچادرم روجمع کردم کتابام رو برداشتم ومشغول تست زدن 
شدم دیگه هفته ای سه بارمیریم مدرسه وبقیه روزاتوخونه ایم برای بیشتردرس 

که دراتاقم بازشد شادی بود لبخندی به روم   خوندن غرق خوندن درسام بودم
 زدوکنارنشست وگفت

 موهات چقدر خوب بلندشده!!!خیلی الغرشدی شایلی_

 نگاهش کردم

 اره بایدبرم کوتاهشون کنم_

 نه تواینکارونمیکنی_

 چرااونوقت_

چون من بهت میگم چطوری دلت میاددوباره ازته بزنیشون بااینکه هنوزمثل قبل _
مئنم تاسال بعد میشه همون موهایی که داشتی دیگه حق نداری بلندنشده امامط
 کوتاهشون کنی

 حوصله ندارم ازشون نگهداری کنم_

 قسمت میدم توروبه جون مهرادقسمت میدم که دیگه کوتاهشون نکنی_

 باغم نگاهش کردم چرا جون مهرادو وسط کشید
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 چرا جون مهرادوکشیدی وسط_

 باشه قسمت دادمچون راهی جزاین برام نذاشتی یادت _

 اخمو سرتکون دادم

 خیلی ضعیف شدی دیگه اون دختر تپل قبل نیستی_

 خب که چی_

ازبس غصه خوردی افسرده شدی شایلی حالیت هست داری چه بالیی سرخودت _
 میاری

 چشمای بی فروغم روبه چشماش دوختم

 افسرده چرافکرمیکنی افسرده ام_

 پوزخندی به روم زد

رده ای دختری که باوجودتمام بی محبتیای ما میخندید توبه معنای واقعی افس_
غصه داشت اماخنده ازرولبش کنارنمیرفت حاال شده یه دخترکه سه ماه تمام خنده 
ازرولبش رفته دیگه نه میخنده نه بابی مهری های ما بغض میکنه شدی یه تیکه 

ه که یخ که خودتو غرق کردی توکتابات دختری که اونقدربه خودش میرسید سه ما
دیگه براش فرقی نمیکنه چی مدشده چه ارایشی مدشده چه لباسی مدشده 
دورواطرافش دخترای همسن وسالش چطور میپوشن ومیگردن دیگه حتی ارایشم 
نمیکنی لباسای رنگیت ونمیپوشی فقط مانتوها ولباسای مشکیت ومیپوشی تویی 

هشون کنم تویی که عاشق موهات بودی ازته زدیشون وحاالم میگی بازم بایدکوتا
که همش باغزاله میرفتی بیرون حتی دیگه حوصله غزاله اروهم نداری اون بیچاره 
اونقدرنگرانته که همش به من زنگ میزنه وجویای حالته تویی که 
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اونقدرپرشوربودی باتمام بدی هایی که میدیدی حاال دیگه شدی یه مرده متحرک 
 تو افسردگی شدیدگرفتی نه میگی نه میخندی شایلی همه ایناثابت میکنه

نگاهش کردم راست میگفت من افسرده ام اینوخودمم میدونستم اما نمیخواستم 
 به روی خودم بیارم

 سرم روبه زیرانداختم که دستم روتودستش فشرد

تاکی میخوای غصه بخوری هانن تاکی ؟؟قرارنیست چیزی عوض شه شایلی _
 قرارنیست

 نگاهش کردم

زیزم من همون شبی که مال یکی دیگه شد برام شدیه مگه من منتظرتغییرم نه ع_
یه غریبه غریبه ای که عاشقشم اما دارم سعی میکنم دیگه نباشم میدونی چرا نه 
به خاطردردی که توفکرمیکنی دارم ازاین عشق میکشم نه !!به خاطرعشقم مهراد 
نمیخوام چشمم دنبال زندگیش باشه اخه میگن کسی که چشمش دنبال یکی باشه 

وشبخت نمیشه من نمیخوام به خاطرمن ذره ای عذاب بکشه من نمیخوام خ
 خوشبختیش به خطربیوفته نمیخوام

اگه این قلب واحساسم بخواد ذره ای به عشقم صدمه بزنه اززندگیمم میگذرم 
 نمیخوام به خاطرمن ارامشش خوشبختیش صدمه ببینه

یدبتونم هرچقدرم که نگران من نباش دارم تالش میکنم تا دیگه عاشقش نباشم با
 سخت باشه بایدبتونم حتی به قیمت مرگم

 بارفتن شادی منم کتابام روجمع کردم وروتخت درازکشیدم وچشم بستم

 شایلی پاشو اماده شو_
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 اروم چشم بازکردم بادیدن مامان خسته ودرمونده نگاهش کردم

 کجابریم_

 ده کنن براتونوایادت رفت گفتم که ازمزون برات وقت گرفتم بریم لباس اما_

 نمیشه من خودم برم اماده بگیرم_

 داری باز عوضی بازیاتوشروع میکنیا_

 نگاهش کردم مادرم حتی حق انتخابمم ازم گرفته هه

 سرتکون دادم وازجام بلندشدم

 خیله خب ده دقیقه دیگه من پایینم_

بدون توجه بهش وارد سرویس شدم بعدازشستن دست وصورتم وانجام کارای 
زسرویس خارج شدم ازداخل کمدم مانتوی کتی مشکیم رو که کرب بود مربوطه ا

وساده باشلوارمشکی پوشیدم شال طوسیم روسرم کردم گوشیم روبرداشتم واز اتاق 
خارج شدم وازپله ها پایین رفتم مامان وشادی بادیدنم ازجاشون بلندشدن وبه 

 !!!کردیم  همراه هم ازخونه خارج شدیم وباماشین شادی به طرف مزون حرکت

 !!!!به طرف مزون حرکت کردیم

بعدازیه رب رسیدیم به یه مزون بزرگ و شیک!!شادی ماشین رو روبه روی مزون 
پارک کردوباهم ازماشین پیاده شدیم وبه طرف مزون رفتیم واردمزون شدیم از 
لباسای عقدمحضری گرفته تا لباس جشن عقد ولباس عروس ولباسای کارشده فوق 

چیده شده بودیه خانوم تقریباهمسن مامان بارایش کامل به العاده مجلسی 
طرفمون اومدوباخوش رویی بامامان احوالپرسی کرد وبعدباما به گرمی سالم 

 واحوالپرسی کردولب زد
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 مریم جان واسه این دخترا لباس میخوتستی سفارش بدی_

 مامان بالبخندسرتکون داد

 ک وخاص باشهاره شیرین خانوم بی زحمت میخوام لباساشون ت_

 شیرین خانوم با لبخندخاصی لب زد

حتما مطمئن باشید ازاینکه اینجاروانتخاب کردیدپشیمونتون نمیکنم مطمئن _
 باشید

 مامان سرتکون دادکه شیرین خانوم روبه ما کردوگفت

 مدل خاصی مدنظرتون هست یانه_

 شادی روبه شیرین خانوم لب زد

 یه لباس پوشیده ومجلسی میخوام_

 م چی میخوایمیدون_

چندتا مدل به شادی نشون داده که یکیش روانتخاب کردمدل یقه بسته تاگلو که 
یه هفت کوچیک داشت و بانگین تا روی شکم کارشده بودوخیلی خوشگل بود 
پارچه روهم خودشیرین خانوم انتخاب کردوگفت که این مدل چه پارچه ای بهتره 

 به رنگ ابی اسمونی

 تبالبخند روبه من کردوگف

 توچی عزیزم مدل خاصی مدنظرت هست یانه_

بی تفاوت نگاهش کردم دیگه برام مهم نبودچی بپوشم مامان بادیدن سکوتم 
 متعجب لب زد
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شیرین خانوم شایلیبرعکس شادی که محجبه اس دخترسوسولیه یه لباس بامدل _
 بازبراش طراحی کن

اشت یقه اش شیرین خانوم بالبخندیه طرح به طرفم گرفت لباس یقه دلبری د
بازبود کامال مشخص بود و بانگین بامهارت خیلی زیبایی از یقه تاکمرکارشده بود 

 و واستینش هم سرب بود خواستم مخالفت کنم که مامان لب زد

 همین مدل خوبه شیرین جون_

 مثله همیشه جای من تصمیم گرفت

 برام مهم نبودبیخیال سرتکون دادم که شیرین لب زد

 رنگی دوست داری خب بیا ببینم چه_

رنگ مشکی توجه ام روجلب کرداما مامان رنگ سرخ ابی خیلی جیغ و خوش رنگی 
 رو انتخاب کرد

 این رنگی_

شیرین خانوم هم سرتکون دادوبعدازگرفتن وقدواندازه باالخره بعدازسه ساعت 
اجازه مرخصی داد کالفه وخسته سوارماشین شدم که ماشین حرکت کردبه گوشیم 

بود گرسنه ام بود و خسته هم بودم بایاداوری قرارم بااراد پووف ۵اعت نگاه کردم س
عصبی کشیدم بارسیدن به خونه مستقیم وارد اشپزخونه شدم یه لقمه نون و کوکو 
سبزی شام دیشب گرفتم و شروع کردم به خوردن تانصف خوردم وبعدلقمه 

نکرده شروع  اروتوسطل زباله انداختم سیرشدم به اتاقم رفتم و لباسام روعوض
کردم به خوندن تاساعت هفت ونیم کتابم روبستم ولزجام بلندشدم لباسم رومرتب 
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کردم شالم رو روی سرم انداختم گوشی به دست به همراه کیفم ازاتاق خارج شدم 
 وازپله هاپایین رفتم مامان و شادی مشعول صحبت بودن بادیدنم لب زد

 کجامیری_

 میرم هواخوری اشکالی داره_

 برو چه عجب دوروزه میری بیروننه _

توجهی به حرفش نکردم و ازخونه خارج شدم شماره اژانس روگرفتم ومنتطدجلوی 
درخونه ایستادم بعدپنج دقیقه ماشین اومد سوارماشین شدم و ادرس رودادم که 
ماشین حرکت کردبعدبیست دقیقه جلوی کافه ایستادکرایه ارو به راننده دادم 

به کافه نگاه کردم یه کافه نمای بیرونی عالی وجذاب بیخیال وازماشین پیاده شدم 
 واردکافه شدم که یه پیش خدمت جلوم ایستاد

 خوش اومدیدمیتونم کمکتون کنم_

 با گیجی لب زدم

 اومم بااقای سپهری قرارمالقات دارم_

 بله بفرماییدهمراه من بیاید_

اراد ازپیش سرتکون دادم وهمراهش شدم جلوی میز سمت چپ ایستادبادیدن 
 خدمت تشکرکردم که ازکنارمون رفت صندلی روعقب کشیدم ونشستم

 سالم_

 نگاهم کرد

 خوشحالم که اومدی_
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 خب میشنوم چی میخواستیدبه من بگید_

 اول یه چیزی سفارش بده بعد_

من برای سفارش دادن نیومدم اومدم حرفتون روبشنوم پس لطفاسریع _
 بریدسراصل مطلب

 ی که گوشه لبش نشسته بود دستلش روقالب کردولب زدسرتکون دادوباپوزخند

 من میخوام شب جشن مهرادوبکشم_

 باتموم شدن حرفش باچشمای گردشدنگاهش کردم

 چی_

 صدام میلرزید

 من نمیتونم نمیتونم بی تفاوت ببینم کنارعشقم شاده_

 تواینکارونمیکنی_

 بااخم نگاهم کرد

 میکنم وهیچکس هم نمیتونه جلومو بگیره_

 روصورتم چکیداشک 

 مگه نمیگی عاشق یاسمنی_

 باصورت برافروخته اش نگاهم کرددندون قروچه ای کرد

 هنوزم عاشقشم ولی باید یاسمن هم بدونه گذشتن ازمن چه عواقبی داره_

 پس اینکارونکن_
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 باخشم توصورتم دادزد

 چرااا هانن که مهراد بهم بخنده وبگه برنده این بازی شده_

 جیغ زدم باصدایی که میلرزید

نه به خاطراینکه عشقت نابود میشه مگه نمی گی عاشق یاسمنی پس چطوردلت _
میاد دردورنجش وببینی مگه نمیگی عاشقش پس باید براش ارزوی خوشبختی 
کنی وراضی باشی به اینکه ازته دل میخنده اون انتخابشوکرده حتی اگه تو مهرادم 

اری نکن که حرمت عشقت بکشی هیچ جایی توقلب یاسمن نخواهی داشت پس ک
 زیر پابره نذارعشقی که بهش داشتی زیرسوال بره

میدونم سخته اره سخته منم دردی که تومیکشی رو میفهمم ولی نمیتونم کاری 
کنم نه اینکه قدرتش رونداشته باشم نه همه میدونن اگه من بخوام کاری روانجام 

ما این یکی باهمه اونافرق بدم حتی اگه همه جلوم دربیان کاری که بخوامو میکنم ا
داره من هرکاریم که بکنم بازنده این بازیم میدونی چرا ؟؟؟ چون عشقم یه طرفه 
س !!!نه مهرادمقصره نه یاسمن این دل ماست که جای اشتباهی گیر کرده عشق 
واقعی این نیست که به هرقیمتی کنارش باشی بااینکه میدونی هیچ حسی بهت 

وقتی خوشبختیش رومیبینی وقتی لبخندازته دلش  نداره عشق واقعی اینه که
رومیبینی توهم بخندی حتی باچشمای خیس و دلی که شکسته وبراش ازته دل 
ارزوی خوشبختی کنی عشق واقعی یعنی اینکه به خوشیش راضی باشی حتی اگه 

 اون خوشی به قیمت نرسیدن این عشق باشه همینکه اون میخنده کافیه

دنگاهش کردم هردومون صورتمون خیس اشک بود باصورتی که غرق اشک بو
هردوتامون دردمیکشیدیم اماراهی نداشتیم مثل کسی که میفهمه سرطان گرفته 
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ودکترا جوابش کردن اما به خونواده اش نمیگه تاروزی که یه دفعه برای همیشه 
 چشماش بسته میشه

 توروخدا اراد اگه یاسمن ودوست داری کاری نکن_

کردازدردزیادنمیتونستم نفس بکشم نفسام کشیده و بافاصله قلبم بدجوری دردمی
دم وبازدم میشد نگران ازجاش بلند شد وبازوهام رو تودستای بزرگ ومردونه اش 

 فشرد

 حالت خوبه_

نمیتونستم نفس بکشم قلبم حس میکردم دیگه داره ازکارمیوفته ازدرد چشمام 
 سیاه شد ودیگه هیچی نفهمیدم

م چشم بازکردم که نورشدیدی تو چشمم خوردو دوباره باحس سوزشی تودستم ارو
چشمم بستم ودوباره بازکردم بادیدن سرم تودستم متعجب به دوروبرم نگاه کردم 

 که بادیدن اراد اروم لب زدم

 اراد_

 سریع سرش روباالاوردونگاهم کرد

 خوبی_

 من اینجاچیکارمیکنم_

 اخم کرده نگاهم کرد

 مشکل قلبی داری_

 چرا بایدبفهمه ای وای خدای من
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 اومم زیادجدی نیست_

 پوزخندزد

 اره به خاطر همین وضعیت قلبت تووضع خطره_

 من خوبم_

 بسهههههههه!!!! دروغ بسه_

 مهم نیست من ازاین شرایط راضیم_

 خونوادت نمیدونن_

 میدونن_

 نگاهم کرد

 پس کاردرستی کردم بهشون زنگ زدم بیان اینجا_

 لب زد وحشت زده نیم خیز شدم که با حرص

 درازبکش هنوزوضعیتت خوب نیست_

 باصدایی که ازدلهره میلرزیدلب زدم

 توچیکارکردی_

 چرادروغ میگی ؟؟؟چرابه خونوادت نگفتی_

 چون نیازی نیست بدونن_
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نیازنیست ؟؟تو واقعاعقلتوازدست دادی میگم دکترت میگه شرایط قلبت خیلی _
ونن وقتی که مردی خطرناکه تومیگی الزم نیست بدونن دقیقاکی نیازه بد

 ؟؟؟بایدزودترپیوندانجام بدی وگرنه امکان زنده موندنت بااین وضع میدونی چقدره

 با چشمای پرشده نگاهش کردم

 من همه ی اینارومیدونم نمیخوادبهم بگی_

 تو بااین روند شاید تااخرامسال یااوایل سال دیگه زنده بمونی_

 خب که چی_

 ی بمیریمگه توچندسالته که میخوای اینطور_

من خیلی وقته مردم فقط دارم نفس میکشم مثل کسی که مرگ مغزی شده ولی _
 تونواده ش راضی نمیشن دستگاه هاروازش جداکنن

 فقط نگاهم کردکه لب زدم

ازت خواهش میکنم قضیه امشب روبرای همیشه تودلت نگه داری !!این جای _
 اون طرح هایی که برات زدم

 اخمونگاهم کرد

 دقلبت بیشترمیشه خواب وخوراک وازت میگیرهروزبه روزدر _

 میدونم_

 ذره ذره ازبین میری_

 میدونم_
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 ِداخه مگه دیوانه ای که میخوای اینطوری بمیری_

فقط بدون من هیچ امیدی تواین دنیاندارم که بخوام زنده بمونم خواهش میکنم _
 کاری نکن ادیت بشم

 اخه_

 مردلب زدباواردشدن دکتر بااخم سکوت کردکه پزشک مسن 

 جناب وضعیت همسرتون اصالخوب نیست_

 چشمام گردشدچی میگه این دکترازخجالت سرم روانداختم پایین

 صدای خشنش زهره ترکم کرد

 دکتر چه دارویی بایدموقت مصرف کنه_

برای تسکین دردش فعالچندتادارومینویسم امافقط چندوقت دردش روتسکین _
 زمان پیوندش بتونه مقاومت کنهمیده اونم برای این تجویز میکنم که تا

 برگه اروگرفت طرف اراد ولب زد

میتونی ببریش حواست خیلی بهش باشه وزودترکارای پیوندش روانجام بده _
 وضعش خیلی خطرناکه وبحرانیه پشت گوش ننداز

 چشم_

انقدر با حرص این کلمه اروگفت که دکترهم بی حرف از اتاق خارج شد پرستارسرمم 
تش روبه طرفم گرفت همینطوربه دست درازشده اش و خودم که رو کند اراد دس

بی جون بودم نگاه میکردم که با خشم دستم روگرفت و اروم کمک کرد ازتخت بیام 
پایین بی حرف دست تودستش از بیمارستان خارج شدیم جرئت کشیدن دستم 
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ازدستش رونداشتم به طرف ماشینش رفتیم بادیدن ماشینش چشمام گردشد مگه 
تابلوسازنیست چطور بوگاتی داره سعی کردم بیخیال باشم سوارماشین بوگاتی  یه

قرمزش شدیم که باسرعت باالیی ماشین اززمین کنده شدوتقریبا پروازمیکرد جلوی 
داروخانه ایستاد وپیاده شد منتظر به بیرون چشم دوختم که بعدپنج دقیقه 

روشن  سولرماشین شد و کیسه دارو روی پام گذاشت وماشین رو
 کردوبعدازچنددقیقه لب بازکرد

 شنیدی چی گفت گفت فقط یه مدت کوتاه تسکین میده دردتو_

 نگاهش کردم

 میشه منوجلوی خونه امون پیاده کنی_

 ساعت چنده

 باحرص لب زد

 ده_

 وای بدبخت شدم_

 چرا_

 ساعت ده شبه چی بگم به خونوادم_

 ن داره دردمیکشههه خونواده چه خونواده ای هستن که نفهمیدن دخترشو_

 من نخواستم بفهمن_

 چرااا_

 بادادش توخودم جمع شدم
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 دیگه چیزی نگفت وجلوی خونه پارک کرد

 خواستم ازماشین پیاده شم که نگران برگشتم طرفش ولب زدم

 ارادخواهش میکنم التماست میکنم ازامشب به هیچکس چیزی نگو_

م روتوکیفم گذاشتم و فقط نگاهم کردوچیزی نگفت که ازماشین پیاده شدم قرصا
 اف اف روفشردم که درسریع بازشد تندتندقدم برمیداشتم واردخونه شدم

 سالم_

باکشیده ای که توگوشم خوردپرت شدم روزمین با اشکای توچشمم به باباکه 
 خشمگین نگاهم میکردنگاه کردم

 کدوم قبرستونی بودی تاحاال هانن مگه توبی صاحابی که تاده شب بیرون میمونی_

 البای لرزون لب زدمب

 بعدمدتهایکم توخیابوناگشتم فقط همین_

 نگاهم کردوبا حالت بدی لب زد

توبه گورهفت جدت خندیدی واسه چی گوشیت روجواب نمیدی هاننن کدوم _
 قبرستونی بودی

 بخدا جای بدی نبودم فقط زمان ازدستم دررفت_

 دیگه حق نداری هیچ جابری به جزمدرسه ت_

زش متنفرشدم دفعه قبل شاید یکم بهش احساسی داشتم نگاهش کردم امشب ا
اما امشب بااینکارش ازش متنفرشدم بی هیچ حرفی ازجام بلندشدم کیفم رواز 

 روزمین چنگ زدم و دوییدم به طرف پله هاازشون باالرفتم
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زیردست ارایشگرنشسته بودم و چشمام روبسته بودم ومنتظربودم تاکارش تموم 
 و شنیونم رو انجام میده دیگه واقعا کالفه شده بودم کهشه دوساعت داره میکاپ 

 عزیزم پاشو_

اروم ازجام بلند شدم و جلوی اینه ایستادم لباس کارشده بلند خوش دوخت که 
خط سینه ام مشخص بود چشم از لباسم گرفتم وبه خودم نگاه کردم ارایش پررنگی 

ام کشیده بود که خیلی به صورتم می اومد خط چشم کلفت گربه ای پشت چشم
سایه اکلیکلی صورتی پشت چشمام کارکرده بود بافرموزه موژه های بلندم 
روبلندترکرده بود گونه های مالیم صورتی ورژلب پررنگ اکلیلی سرخ ابی مایع 

ساعته لبام رو بدجور خواستنی میکرد موهای شنیون شده که جلوی موهام رو 24
و دوطرفم یکم ازموهام رو ویف  خطی کرده بود و کمی توصورتم کج ریخته بود

کرده بود وریخته بود پشت موهام مدل گل شنیون شده بود و با مهارت خطی 
 کرده بود همه چی خوب بود امادیگه برام جذابیتی نداشت هیچ جذابیتی

 روی صندلی نشسته بودم که کارشادی تموم شه

ه خاطراینکه فقط وباافکار بهم ریخته ام به شادی که اماده شده بود نگاه کردم ب
میکاپ صورت داشت کارش زودتموم شده بود شال روبامهارت روی سرش انداخت 
و به همراه هم بعدازتسویه کردن با ارایشگر باآژانس بعد یه رب رسیدیم به یه باغ 
تاالر بزرگ و خیلی شیک ومجلل کرایه اروحساب کردیم وازماشین پیاده شدیم شاا 

ال بااون کفشای پاشنه هفت سانتی روی سنگ فرش از روموهام افتاده بود بیخی
ها قدمای تندبرمیداشتم وارد باغ شدیم یه فرش قرمز پهن شده بود منوشادی وارد 

 تاالرشدیم مامان بادیدنمون به طرفمون اومد وبالبخندگفت

 خوبه هردوتاتون عالی شدید برید لباستون رو عوض کنید بیاین_
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ویض لباس شدیم مانتوم رودراوردم و شالم رو سرمون روتکون دادیم وارداتاق تع
هم روی مانتواویزون کردم و بعدازاینکه شادی هم اماده شد ازاتاق پروو خارج 
شدیم مامان هنوزهمونجاایستاده بود ومشغول خوش وبش بااقوام بود بادیدن 

 مالبخندش پررنگ ترشد

البخند روبه کنارش ایستادیم وبا یکی از اشناهای دوراحوالپرسی کردیم که ب
 منوشادی لب زد

 مریم این دختربزرگته_

 به من اشاره کرد

 مثل همیشه منو باشادی اشتباه گرفتن هه شایدم حق دارن

 مامان بالبخند لب زد

 نه این کوچیکه س_

 واقعا اصال بهش نمیخوره کوچیکه باشه_

 وروبه من لبخندزد

 ناراحت نشی دخترم_

 نه_

 خیلی اروم جواب دادم

 تواون لباس عروسکی کوتاه قرمز لبخندرولبم نشست خوشگل شده بود بادیدن لیال
 موهاش روشنیون کرده بود وارایش نیمه غلیظی روی صورتش بود

 باشوق به طرف مون اومد
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 سالم شایلی چقدر خوشگل شدی_

 لبخندزدم

 توبیشتر_

 واقعا_

 اهوم_

 بارفتن اون خانوم ازکنارمامان ؛مامان بالبخندلب زد

 ینیمخب بریم بش_

سرتکون دادیم و به طرف یه میز که خیلی به جایگاه عروس دامادنزدیک بود رفتیم 
میزای گرد سفید چوبی با صندلی های مخمل سفید روی صندلی که روبه حجله 
عروس دامادبودنشستم بادیدن پسرو دخترایی که کنارهم نشسته بودن باتعجب 

 لب زدم

 مگه عروسی مختلطه_

 مثبت تکون دادمامان سرش روبه معنی 

 مامان این لباس خیلی بازه هم ازجلو هم ازپشت_

 خب که چی_

متعجب زل زدم به مامان برام جای تعجب داشت که خیلی راحت بااین قضیه 
 کناراومده بود بیخیال موضوع شدم برای منم فرقی نمیکرد که لباسم بازباشه یابسته
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ش بودومقنعه سورمه ای و با اومدن یه خدمه خانوم لباس یونیفرم سورمه ای تن
نوار قرمزداشت سرش بود که با سینی چرخدار پربوداز بطری های نوشیدنی 

 کنارمیزماایستادوبالبخندلب زد

 چی میل دارید_

 به مامان چشم دوخته بودم که روبه من لب زد

 چی میخوری بگو_

چشمام گشادترازاین نمیشدمامان امشب چش شده بااخم اشاره کردزودترانتخاب 
 نم که به بطری های روی سینی چرخدار نگاه کردمک

 فرقی نداره _

 مامان دلیل ااین همه ازادی برای امشب چیه؟؟_

 نگاهم کردوبالبخندلب زد

نباید دست خونواده عروس اتو بدیم تو وشادی بخورید نمیخوام فکرکنن ما از _
 پشت کوه فرارکردیم

 شادی بااخم لب زد

 من ازاین زهرماریا نمیخورم_

طری نوشیدنی روتودستم گرفتم ودرشوبازکردم لیوانم روپرکردم از توشیدنی لیوان ب
روبه لبم نزدیک کردم جرعه ای از نوشیدنی رونوشیدم تلخ بود حس میکردم 
ازگلوتامعده ان سوخت اما اهمیت ندادم وبقیه محتوای لیوانم رونوشیدم و لب 

 زدم
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 ولی من میخورم_

 مامان بالبخند سرتکون داد

س سنگینی نگاهی سرم رواروم چرخوندم بادیدن اراد که کت شلوار طوسی باح
رنگی باجلیقه طوسی وپیراهن سفیدوپاپیون مشکی نگاه کردم به صورتش دقیق 
نگاه کردم صورت برنزه وپر وزاویه دارمردونه لبای گوشتی خوش فرم قهوه ای 

درشت  کمرنگ بینی که معلوم بودعمل کرده اما واقعا بهش میومد چشمای
عسلیش جذابیتش روبیشترمیکرد قدبلندبودو هیکل روفرمی داشت موهای مشکی 
رنگ لختش روباالزده بود ویکی از دستاش تو جیب شلوارش بود و دست دیگه 
اش لیوان بود چشم توچشم شدیم که سرش روبه معنی سالم تکون دادمنم سرم 

عجیبی که تو روتکون دادم توچشماش یه چیزی بودکه نگرانم میکردارامش 
چشماش بود دلم رواشوب میکردهردوبهم نگاه میکردیم که باصدای سوت وجیغ 
وِکل قلبم لرزید همه مهمونا ازجاشون بلندشدن به سختی روپاهام ایستادم بادیدن 
مهراد و یاسمن که یاسمن دستش رودوربازوی مهراد حلقه کرده بود و مهراددستش 

خت چشمام پرشد ازاشک به عروس روپشت کمریاسمن گذاشته بود قلبم سو
ودامادروبه روم خیره شدم یاسمن تواون لباس صورتی پرنسسی فوق العاده شده 
بود موهاش روبه حالت باز دورش ریخته بود و ارایش ملیح وحرفه ای روی 
صورتش انجام داده بود مهراد کت شلوار مشکی رنگی تنش بود و پیراهن صورتی 

لباش باعث شد لبام به لبخند بازبشه دارم رنگ صورت شیش تیغش لبخندرو
میمیرم میسوزم اما چون عشقم داره میخنده منم میخندم خوشحالی اون 
خوشحالی منه حتی اگه این شادی به مرگ تمام ارزوهام ختم بشه مرگ رویاها و 

 قلب نیمه جونم
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لبم روازتو زیردندونم فشردم که ازکنارمهموناگذشتن سرجاشون نشستن موزیک 
ی پلی شد وفامیال واردپیست رقص شدن اما من هنوز سرجام ایستاده بودم شاد

و زل زده بودم به مهرادوعروسش قلبم بازازهم پاشید همیشه این روزومیدیدم اما 
تورویاهام من کنارمهرادنشسته بودم لباس عروس پف پفیم رو باالمیزدم وکنارش 

 قدم برمیداشتم امااالن کنارمهرادیکی غیرمن نشسته

اروم وبی جون سرجام نشستم وبابغضی که گلوم روفشارمیداد به پیست رقص 
خیره شدم همه شادبودن همه میگفتن ومیخندیدن هیچکس 
نمیفهمیدچقدرسخته تومراسم عروسی عشقت باشی و لبخندبزنی تاکسی ازدرد 
تودلت چیزی نفهمه سخته عشقت وکناریکی دیگه ببینی وبه جای اشک ریختن 

 چیزی نگی !!خیلی سخته بخندی بخندی و

بااشاره مادرمهراد به اجبارمنوشادی ازجامون بلندشدیم وبه طرف پیست رقص 
رفتیم شروع کردیم به رقصیدن بااهنگ عماد میرقصیدم و ازخدامیخواستم اشکم 

 روصورتم نچکه تاکسی نفهمه چی میکشم

ردم باتموم شدن اهنگ سریع ازپیست خارج شدم و سرجام نشستم لیوانم روپرک
و پیک دوم رویه ضرب دادم باالاما اروم نشدم وقتی اهنگ رقص عروس داماد پلی 
شد ویاسمن شروع کردبه رقصیدن و ناز کردن برای مهراد بادستای لرزون لیوان 
بعدی روسرکشیدم باچرخیدن یاسمن لبخندتلخی زدم و لیوان بعدی روسرکشیدم 

که باتمام جونم تواین لحظه   وزل زدم به عروس ودامادهمیشه تورویاهام میدیدم
میرقصم ومهراد عاشقانه نگاهم میکنه حاال سهم من ازتمام اون رویاوارزوها فقط 

 شده یه قلب نیمه جون که با سوختن ارزوهاش پرپرمیشه
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حالم خوب نبودهرلحظه امکان داشت بغضم بترکه و رسواشم جلوی تمام ادمایی 
ه ای ازکنارمامان وشادی گذشتم به که اینجان ازجام بلندشدم و بدون گفتن کلم

سرعت ازتاالرخارج شدم ازپله های سفید وپهن به سرعت پایین رفتم بعدازاینکه 
حسابی از ورودی تاالردورشدم اولین اشک ازچشمم چکید روگونه ام صدای اهنگ 
هنوزم به وضوح شنیده میشد وبه قلب شکسته ام نیش میزد سرم روباالگرفتم 

 م چکیداشک دومم ازچشم چپ

 خدایا عشقموسپردم به تو مراقبش باش

خدایاالتماست میکنم عشقشو ازاین دل بیرون کن نمیخوام نمیخوام گناه کنم 
نمیخوام عشقشوازاین دل صاحب مرده بیرون کن هرچی دردکشیدم بسه حاال 
دیگه فقط پای من وسط نیست پای عشقمم درمیونه نمیخوام من واحساسم ذره 

همینطور که عشقش رومثل یه درخت تنومند توقلبم بزرگ  ای بهش اسیب بزنیم
 وتنومند کردی همینطوری هم ازقلبم بگیرش خواهش میکنم

نفسای عمیق میکشیدم تابغضم رو مهارکنم که صدای نفسای کسی باعث شد 
برگردم به طرفش اراد بودباعث شد شونه هام بپره باال وباترس برگردم سمتش 

 میبارید کنارم ایستاد وزل زدتوچشمای پرم چشماش قرمزبود ازصورتش غم

هیچ کدوم هیچی نمیگفتیم هردو تووضع بدی بودیم اونقدر وضعیت بدی بودکه 
هردوبا چشمای قرمز بهم زل زده بودیم نتونستم دووم بیارم وازکنارش ردشدم 
پاهام میلرزیداما چاره ای نبود باید ازاون دورمیشدم وقتی ارادومیبینم قلبم 

 وزه کاش دنیا باماانقدربدتانمیکردای کاشبیشترمیس

وقتی وارد تاالرشدم بادیدن رقص تانگو پاهام به زمین میخ شد فقط به پیست که 
 مهراد ویاسمن میرقصیدن نگاه میکردم بیچاره دلم
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اروم برگشتم سرجام وزل زدم به مهراد که یه لحظه لبخند ازرولبش کنارنمیرفت 
 یاسمن روبوسیدوقلبم بیشتر سوخت ازحسرتباتموم شدن اهنگ مهراد پیشونی 

اخر جشن بود وهمه ازتاالرخارج شدیم مهراد ویاسمن کنارماشین بنزمشکی رنگ 
 ایستاده بودن

باتعجب به دورواطرافم نگاه میکردم اراد کجاست میترسیدم نکنه بخواد کاری کنه 
شت نفسم بادیدنش که یه گوشه دقیقا جایی ایستاده بود که به مهراد کامل دیددا

رفت بادیدن کلت مشکی رنگی که تودستش بود باچشمای وحشت زده بهش نگاه 
کردم وبعدنگاهی به مهرادانداختم که درحال خوش وبش با پدرزنش بود ارادکلت 
روبه طرف مهرادگرفت که با سرعتی که هرگز نداشتم به طرف مهرادویاسمن دوییدم 

برام مهم بودنباید بالیی همه باتعجب نگاهم میکردن امامن فقط یه چیز 
سرمهرادبیاد همینکه رسیدم به مهراد خودمو پرت کردم روش باعث شد بیوفته 
روزمین وهمون لحظه صدای شلیک اسلحه و دردعمیقی رو توی قلبم حس کردم 

 صدای جیغ وداد اطرافیان برام مهم نبود

 بی جون افتادم روی زمین که شادی منو تو اغوشش گرفت وباهق هق گفت

 چیکارکردی ؟؟شایلی چیکارکردی_

بالبخندنگاهش کردم با اخرین توانم سرم روبه طرف مهرادچرخوندم که دیدم بهت 
زده کنارماشین نشسته کت شلواردامادیش کثیف شده بود ازخون من روی 
پیراهنش بود بادیدن این که سالمه نفس راحتی کشیدم اما همزمان شد باخون 

 انباالاوردنم و جیغ شادی ومام

 لبای خونیم به خنده کش اومدن و یه شعرتو سرم اکو شد

 داری میری از خونه آرزو جدا میشم از تو چه آواره وار
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 کنارت نمیذارم از زندگیم برو زندگی کن بذارم کنار

 پی آرزوهای بعد از منی منم غصه هامو به دوش میکشم

 میتونم از عشقت بمیرم ولی نمیتونم عشق یکی دیگه شم

 ترین هارو میخوام چون واسه اولین بار فهمیدمتواست به

 واسه آخرین بار عاشق شدم واسه اولین بار بخشیدمت

 به امید رویای بوسیدنت به عشق تو چشمامو خواب میکنم

 اگه صد دفعه باز به دنیا بیام میدونم تورو انتخاب میکنم

 اگه بعضی وقتا دلت تنگ شد یه گوشه مثل من فقط گریه کن

 مه که تشنه ی حرفته به جای نوشتن فقط گریه کنرو اون نا

 همین که دلم با توئه کافیه نمیخوام بدونم دلت با کیه

 من آلودم اما نجاتم نده که آلوده بودن به تو پاکیه

 واست بهترین هارو میخوام چون واسه اولین بار فهمیدمت

 واسه آخرین بار عاشق شدم واسه اولین بار بخشیدمت

 بوسیدنت به عشق تو چشمامو خواب میکنمبه امید رویای 

 اگه صد دفعه باز به دنیا بیام میدونم تورو انتخاب میکنم

 چشمام ثابت موند روی صورت رنگ پریده مهراد

 اگه صد دفعه باز به دنیا بیام میدونم تورو انتخاب میکنم
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک

 یدخواه یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما  درصورتی
 یساخته و منتشر شوند م یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان

خال مشکی دلداررمان  اندها خفتهفاصلهرمان   ی ماگررمان    

گیر  وقتی باادنااامی، گریبااان
شاااود که گناه میدختری بی

نقشی در سرنوشت شومی که 
رقم خورده ناادارد و برایش 
ست نها زاده شتباه ا  .ی یک ا

ها به مرور ها و  همتنهایی 
نا مان پرر ند و  ر میز شاااو
ند جز درد. ارم اانی نمی آور

ین  ولااد را  خودغ ا تی  ق و
ن واسااته پس چرا باید  اوان 

 !پس بدهد؟

 .رساااندها به وصاااال میفاصاااله
ضی  لخ، این شفتگِی ما بار در میان آ
شن جوانه میآینده زند و حاِل ای رو

ای که در گیر و در جریان، برای  رانه
شیدایی سبک  ست، فاغ دار نوازِغ 

هایی را حکم می که کردن راز ند  ک
ین هااای قاادیمی را چرکزخم کینااه

خهمی ند. شاااا های پیچ در پیِچ ک
ها را ن س گذشااته، روشاانی جوانه

ضربههیچ می ای مهلک بر  ن کند و 
می میااان،  رانااه  ین  کوبااد. در ا

شااوند که هایی پناه  رانه میشااانه
 .اندخود از درون فروری ته

نده  حال و آی ندگِی  ی دو خواهر ز
ب ازگشااات مردی قرار   ت  أثیر 

گه  نا به  با حضاااورغ  ته که  گرف
اطرافیانش را غاغلگیر کرده اسااات. 
پس از آماادن او، دیگران در   غ 

هایشااان برای دسااتیابی به خواسااته
هااای دشاااوار مجبور بااه انت ااا 

شاااوند، که آن گزیرها از خویش می
کند؛  ا آنجا که فراموغ دورشان می

یاد میمی ند، از  ند کیسااات ند کن بر
کردنااد و حتی نااه زناادگی میچگو

ورزیدند و ناگهان حقیقِت عشااق می
سرنوشت سار  شان اف ها را پیش روی

 . گیردبه دست می

 مطالعه مطالعه مطالعه

https://forum.1roman.ir/threads/177308/
https://forum.1roman.ir/threads/177614/
https://forum.1roman.ir/threads/168629/
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اپپریزادهرمان  نیکو ینرمان   دیوونگی نکنرمان    

گار کل  نه، ان هایم که  پا هایم،  پا
سر  می شود و پاهایم میخ بدنم 

به ! به زمین گاهم مساااتقیم  ن
چشاامانش گره خورد، گویی هیچ 
باشاااد یدن ن بل د قا  .جای دیگر 
یعنی ممکن اسااات در یک ل  ه 

قدر شااادید شاااود که ذبه آنجا
نگااذارد  و حتی یااک قاادپ هم 

مگر قلب در ساااینه  حرکت کنی؟
نیساات، پس چرا قلب من لعنتی، 

 !کاااوباااد؟در حااالاااقااام مااای
 

، «َسرو»ی گِر قصهنیکو یااان، روایت
قلااای ست که دختااار م کم و مست

طهبه عاطفاااااای و  ازگی از راب ای 
نقص، دساات کشاایده و ظاهر بیبه

هایش خودغ را در کار و روزمرگی
که هیچ به طوری  کس غر  کرده؛ 

یان  پا به  لت واقعِی  جز خودغ، ع
ندِن رابطه نداغ را نمیرساااا ما  دا ا

واقعیاات، این اساااات کااه او، بااا 
ناپذیر و احساااسااات و امیاِل اجتنا 

کند دساات و پنجه نرپ می دردناکی
شده شدِن که منجر  سرکو   اند به 

نده در زیر  ما هان  سااارِو واقعی و پن
 !نقا 

ضع ما لی بدی که ارمان با و
دارد همه   شاااش را برای 
پااس گاارفااتاان خااواهاار 

اغ پریماه، از پدر بد ُدردانه
کند، اما سااارپرساااتش می

درساااات وقتی موفق بااه 
باارگاارداناادن خااواهاارغ 

ی شود که متوجه رابطهمی
پاانااهاااناای پااریااماااه بااا 

می ی م قش صااا ی ین رف  ر
 !شودمهرداد می

 خرید خرید خرید

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
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